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1. Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med medborgarnas livsmiljö. Vi hanterar frågor
som rör bygglov, detaljplaner, översiktsplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och
alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst. Byggnadsnämnden är från
den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling för
att utveckla och behålla nuvarande chefer och medarbetare. Kompetensförsörjning är ett
prioriterat område för förvaltningen. Rätt kompetens är avgörande för förmågan att uppnå
goda resultat och för att organisationen ska utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan bygger på Region Gotlands koncerngemensamma strategiska
plan för kompetensförsörjning.
1.1 Mål

Kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Samhällsbyggnadsförvaltningen lyckas möta
framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och
avveckla medarbetare på ett bra sätt.
1.2 Syfte

Kompetensförsörjningsplanens syfte är att beskriva utmaningar och klargöra strategier för
att säkra kompetensbehovet på kort och lång sikt för att nå målet. Frågeställningar som
belyses är bland annat:
 Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
 Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för uppnå målen
 Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta kompetensbehovet
1.3 Kompetens som begrepp för Samhällsbyggnadsförvaltningen

För att kunna kompetensförsörja en organisation behöver kompetensen kartläggas,
kompetensmål bestämmas och på det sättet identifiera eventuellt kompetensgap.
Kompetens handlar inte bara om formell utbildning och roll utan också om färdigheter och
attityd. Kompetens omfattar även social kompetens, samt förmåga att utföra en viss
uppgift och hantera en viss situation. Kompetens beskrivs som: förmåga och vilja att utföra
en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
 Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter
 Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar
 Kunskap – fakta och metoder – att veta
 Färdigheter – kunna utföra i praktiken – att göra
1.4 Uppföljning

Ärendenr BN 2018/ Datum

Kompetensförsörjningsplanen ska följas upp årligen och uppdateras vid behov eller minst
vart fjärde år.

2. Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nedan följer en redogörelse för vilka enheter som finns inom förvaltningen och vilka
kompetenser som finns inom respektive enhet.
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2.1 Stadsarkitekt

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Stadsarkitekt/enhetschef
1
Biträdande stadsarkitekt
1
Regionantikvarie
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats. Arbetet innehåller en hel del strategiska
arbetsuppgifter.
2.2 Förvaltningsstöd

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
0,5
Verksamhetsutvecklare
5
Nämndsekreterare
2
Ekonomichef
1
HR-chef
1
Kommunikatör
1
IT-samordnare
1
Enheten arbetar med internt stöd, den kompetens som behövs är på plats. Enheten har
under 2018 rekryterat fler medarbetare för projektet DiSa. Enhetschefen arbetar nu 50 % åt
enheten och 50 % åt enhet Livsmedel och Alkoholtillstånd.
2.3 Bygg

Ärendenr BN 2018/ Datum

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Biträdande enhetschef
1
Bygglovhandläggare
11
Bygglovarkitekt
3
Byggnadsinspektörer
9
Koordinator
4
Assistent
4,5
Jurist
1
Energi- och Klimatrådgivare
1
Enheten gick in i en ny organisation under hösten 2016, utökningar har gjorts och enheten
är nu bemannad enligt fastställd organisationsmodell sedan januari 2018. Vi har arbetat
aktivt internt med möjlighet till andra roller inom enheten efter viss utbildning och intern
upplärning. Det är fortfarande en stor utmaning att skapa trygghet i organisationen och hos
flertalet av medarbetarna och även att genomföra de förändringar som behövs. Vi har gjort
en satsning på tillsyn från 2017, satsningen har tyvärr fördröjts något på grund av att tre
medarbetare valt att lämna arbetet under 2018 för att flytta till annan kommun eller annan
arbetsgivare. Tillsynsgruppen beräknas dock vara fullt bemannad igen i december 2018.
Nuvarande enhetschef kommer att sluta sin tjänst i början av 2019, vi kommer utifrån det
att rekrytera en ny enhetschef i början av 2019.
2.4 Plan

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning

Antal anställda
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Enhetschef
1
Planarkitekt
3
Fysisk planerare
2
Landskapsarkitekt
1
Regionekolog
1
Planingenjör
1
Planerare översiktsplan
1
Projektledare översiktsplan
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats. Vi ser att det kommer att behövas mer
kompetens inom projektledning för enheten och det finns en plan för
kompetensutveckling inom det området för befintliga medarbetare. Det är få personer/roll
vilket gör att det finns en risk för sårbarhet för organisationen om någon skulle sluta. Vi
arbetar aktivt med att samarbeta där det går inom enheten och att man lär av varandra.
Enhetschefen kommer att gå i pension inom några år, inför det behöver vi en plan för
rekrytering och överföring av kompetens.
2.5 Geografisk information

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Mätningsingenjör
6
Kartingenjör
5
GIS-ingenjör
3
Enheten har den kompetens som behövs på plats. Senaste rekryteringen tog lång tid och vi
ser att det är en allt mer svårrekryterad kompetens. Vi har några pensionsavgångar under
perioden som vi kommer ta fram en plan för hur vi ska ersätta. Enheten har relativt låg
personalomsättning, några medarbetare har gått vidare inom andra enheter på
förvaltningen. Enheten har under 2018 rekryterat medarbetare för projektet DiSa och vi
kommer förmodligen behöva anställa fler under 2019. Inom projektet tar vi även emot
flertalet praktikanter vilket vi hoppas kan bidra till att trygga kompetensförsörjningen på
längre sikt.

Ärendenr BN 2018/ Datum

2.6 Miljö- och hälsoskydd

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Biträdande enhetschef
1
Miljöskyddsinspektörer
23
Vi har rekryterat en biträdande enhetschef till 2018. Under hösten 2018 kommer vi även att
anställa en ny tjänst som koordinator. Koordinatorn kommer även att utföra
arbetsuppgifter åt enhet Livsmedel och alkoholtillstånd. Den kompetens som behövs
finnas annars på plats. ”Klart vatten” kommer att pågå som idag de närmsta åren. Det
skulle finnas möjlighet till utveckling av verksamheten och ytterligare tillsyn inom några
områden, det går dock inte på befintlig personal. Vi har upplevt att det har blivit allt svårare
att rekrytera erfaren personal till enheten de senaste åren och vi ser att konkurrensen om
arbetskraften på Gotland har ökat. Vi arbetar med att ha en plan för det utifrån den
satsning på bristyrken som görs.
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2.7 Livsmedel och alkoholtillstånd

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
0,5
Alkoholhandläggare
2
Alkoholinspektör
1
Livsmedelsinspektör
7
Enheten är bemannad utifrån den kompetens som behövs, men vi har eventuellt en
ersättningsrekrytering att göra i början av 2019. Vi inväntar ett beslut från Livsmedelsverket
som gör en översyn av riskklassningssystemet, beslutet förväntas komma i december 2018
och kan eventuellt påverka bemanningen från och med 2020. Vi har fått allt svårare att
rekrytera semestervikarier till enheten med rätt kompetens, vi lyckades dock rekrytera de
tjänster vi hade lediga sommaren 2018. En plan för hur vi ska hantera
semesterrekryteringen togs fram inför 2018 och vi kommer att fortsätta arbeta med den
framåt. Enhetschefen arbetar nu 50 % åt enheten och 50 % åt enhet Förvaltningsstöd.
2.8 Räddningstjänst

Ärendenr BN 2018/ Datum

Enheten har i november 2018 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Räddningschef
1
Brandman
39
Styrkeledare
4
Yttre befäl
4
Ingenjör
2
Inspektör
3
Koordinator
1
Stabspersonal
1
Verkmästare
1
Räddningstjänst i beredskap
66
Värn
36
Enheten har en ny organisation sedan maj 2017. Enheten har historiskt sätt en låg
personalomsättning på heltidsstyrkan, många blir kvar länge på sina positioner. Några
medarbetare har slutat på grund av flytt till fastlandet. Inom Räddningstjänst i beredskap
har vi rekryteringsproblem och större omsättning än tidigare år. Omsättningen beror främst
på att medarbetarna flyttar från orten och att det blir allt svårare att få beredskapen att
passa med livspusslet. Rekryteringen för räddningstjänst i beredskap görs vid ett tillfälle per
år. Vi har sedan 2017 kompletterat det med ett traineesystem, där man kan börja som
trainee under annan del av året och bli anställd efter en testperiod. Vi fortsätter med det
arbetssättet framöver. Det finns en risk att räddningstjänsten kommer att ha svårt att få
ihop budgeten för kompetensförsörjning för heltidsstyrkan under 2019 då vi kommer att
ersättningsrekrytera flera nya medarbetare i början av året som sedan behöver utbildas för
att säkra den kompetens som krävs och som inte går att vänta med.

3. Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
En stor del av vår verksamhet inom förvaltningen är konjunkturberoende. Det gör att antal
inkomna ärenden påverkas av om det är en hög- eller lågkonjunktur vilket direkt påverkar
vårt behov av bemanning. Utifrån vad vi vet nu så ser vi ingen större förändring under
kommande år som bör påverka bemanningen i någon högre grad.
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Vi har sett sedan en tid att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Vi har några
medarbetare som valt att lämna förvaltningen på grund av flytt till andra delar inom Sverige
eller annan arbetsgivare på Gotland och vi tror att vi kommer att få räkna med några
sådana avgångar även framöver.
Sedan något år tillbaka har vi haft svårt att rekrytera semestervikarier till enhet Livsmedel
och alkoholtillstånd. Under sommaren 2017 tog vi in färre vikarier än vad vårt behov var
då vi inte hittade rätt kompetens. Vi tog fram en plan inför sommaren 2018 för att se över
semesterförläggningen och rekryteringen samt ett erbjudande om hyresersättning till våra
semestervikarier som arbetade som Livsmedelsinspektörer. Vi kommer att uppdatera
planen inför sommaren 2019 och framåt.
För Räddningstjänsten ser vi att det kommer vara stabilt under 2018 och 2019 men från
2020 kommer politiken ta fram ett nytt handlingsprogram, det kan då innebära
förändringar för verksamheten som vi inte känner till idag. Det kan även bli så att
handlingsprogrammet skjuts fram, vi har begärt prolongering ett år utifrån att lagen om
skydd mot olyckor håller på att ses över. Om vi får beslut om prolongering kommer det
nya handlingsprogrammet börja gälla från 2021 istället. För att klara uppdraget ser vi dock
att det blir svårt att göra ytterligare neddragningar på verksamheten.
Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6 olika
enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan
pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för. Inom Räddningstjänst i beredskap
kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar. Inom räddningstjänsten heltid finns det en
rörlig pensionsålder från 58 år enligt avtal, vilket gör att det är svårare att planera för
pensionsavgångar. Medarbetare som går i pension behöver inte alltid återbesättas med en
ny medarbetare, utan en behovsanalys behöver göras inför varje pensionsavgång för att
komma fram till hur kompetensöverföring ska ske.
Vi har ett besparingskrav för delar av förvaltningen under 2019 vilket gör att vi har en
utmaning i planering av kompetensutveckling och bemanning.
Vi har fått pengar för ett digitaliseringsprojekt, DiSa, med start 2018 som påverkar
bemanningen då projektet gör att vi behöver utöka med cirka 10 tjänster fram till 2020. Till
projektet har vi valt att använda oss av en kombination av befintlig personal samt
nyrekryteringar. För den befintliga personalen som kommer att arbeta med projektet har vi
rekryterat nya medarbetare till den ordinarie verksamheten under tiden som projektet
pågår. Vi ser att det är viktigt att vi behåller kompetensen inom förvaltningen när projektet
är färdigt och vi planerar för det genom bemanningen.

Ärendenr BN 2018/ Datum

Enhetschefen för enhet Bygg kommer att sluta sin tjänst i januari 2019 för att gå till annat
arbete inom Regionen. Rekrytering av ersättare påbörjas i slutet av 2018 och vi planerar att
ny chef finns på plats runt sommaren 2019.
Det finns ett politiskt förslag på att slå samman Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden från januari 2019. Förvaltningen har tagit fram ett projekt där vi
arbetar med att säkra upp det som behövs inom olika områden för att kunna få
förändringen på plats till årsskiftet och under våren 2019. Inom projektet kommer vi även
att säkra upp om det visar sig att det på grund av förändringen behövs någon
kompetensutveckling för berörda medarbetare.
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4. Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för
att uppnå målen
Den kompetens vi har inom förvaltningen idag kommer vi att behöva även under de
kommande åren.
Vi har identifierat några bristyrken inom förvaltningen:
Yrke
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Arkitekter
Brandingenjörer
Kart- och GIS-ingenjörer
Miljöskyddsinspektörer

Behov 2018
1
1
0
1
1
2

Behov 2019-2022
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2-3

Räddningstjänstpersonal i
beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 1020

Med bristyrken menas att det inom dessa yrken är sämre tillgång på kompetens på kortoch lång sikt vilket gör att särskilda åtgärder och aktiviteter genomförs.
Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket och vi
har ett behov av extra lönesatsningar för de grupperna.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en förändring
som skett som gör att vi nu har lyft upp erfarna miljöskyddsinspektörer som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är
det få erfarna som söker till oss.
Det är få personer som går utbildning som brandingenjör i Sverige idag och vi är många
räddningstjänster som konkurrerar om kompetensen. Det arbetas centralt på att
marknadsföra utbildningen i hela Sverige för att hitta fler personer som vill gå
utbildningen.

5. Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta
kompetensbehovet
En rad aktiviteter görs idag för att möta den rekryteringsutmaning som finns inom
samhällsbyggnadsförvaltningens bristyrken samt den kompetensbrist som finns inom
organisationen. Region Gotland har tagit fram följande process som vi kommer att arbeta
efter:

Ärendenr BN 2018/ Datum

Kompetensförsörjningsprocess
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5.1 Attrahera

Attrahera handlar om att proaktivt marknadsföra arbetsgivarvarumärket Region Gotland
samt att ha attraktiva anställningserbjudanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter
de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta
fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
 Tydliggöra ledarskapets betydelse för att klara kompetensförsörjningsutmaningarna
5.2 Rekrytera

Rekrytera handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess. I anslutning till
rekryteringsprocessen är det viktigt att ge nya medarbetare en bra introduktion så att det är
säkerställt att krav, förväntningar och skyldigheter är kända.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som finns inom
Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och
interna karriärvägar inom hela Region Gotland
Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. Behov av HR-stöd finns för
att göra så bra rekryteringar som möjligt. I dagsläget annonserar vi sedvanligt utifrån
Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade annonseringar inom till
exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till fler personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning vi
efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några tillfällen har vi
inte kunnat möta de löneanspråk som angetts.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Kontinuerlig kompetensutveckling av personal
 Bygga upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och
byggnadsinspektörer
 Arbeta med plan för semesterförläggning och rekrytering av semestervikarier med
rätt kompetens för enhet Alkohol- och Livsmedeltillstånd
 Fortsätta arbetet med traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap
 Ha en fortsatt dialog med koncernledningsgruppen och politiken kring att skapa
bra förutsättningar till att regionens personal runt om på landsbygden ska ha
möjlighet till kombinationstjänst med sin ordinarie tjänst tillsammans med
räddningstjänst i beredskap
 Ha en strategi för lönebildning

Ärendenr BN 2018/ Datum

5.3 Engagera, utveckla och behålla

För att öka engagemang och inflytande som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas
är strategin att ta tillvara på medarbetarnas kompetens i ännu större omfattning än vad som
görs idag. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som
finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
8 (10)
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Arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
Arbeta systematiskt för en god lönebildning
Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma

Vi ser att engagera, utveckla och behålla våra befintliga medarbetare är avgörande för att
lyckas med kompetensförsörjningen inom förvaltningen framöver och det är ett område
som vi behöver prioritera.
Vi har ett utvecklingsarbete inom förvaltningen med att arbeta mer aktivt med individuella
kompetensutvecklingsplaner, några enheter har kommit längre med det arbetet än andra.
Som kompetensutveckling arbetar vi bland annat med utbyte med andra kommuner eller
genom att erbjuda utvecklande projekt parallellt med de löpande arbetsuppgifterna.
Vi ska fortsätta att arbeta aktivt med karriärmöjligheter inom förvaltningen och tydligare
synliggöra de möjligheter som finns, i första hand inom respektive enhet men även mellan
enheter. Enhetscheferna har ett stort ansvar i detta och behöver ha förutsättningar att
kunna arbeta med detta på ett bra sätt.
Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade deltider. Vi ser
dock positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde medarbetaren.
En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska må bra och vilja stanna på sin
arbetsplats. Det är viktigt att cheferna får förutsättningar att lära känna sina medarbetare.
Överlag försöker vi, inom ramen för anställningen, ge medarbetarna eget ansvar över sina
arbetsuppgifter och sin arbetstid och som chef ska man visa att man har förtroende för sina
medarbetare. Det är viktigt att vi kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid. Vi
behöver fortsätta att arbeta aktivt med arbetsklimatet, trivsel och att skapa en trygg kultur.
Vi har en historik med flera medarbetare som har haft stressrelaterade sjukskrivningar. Vi
tror att personal som är trygga i sin yrkesroll och kompetens och som känner arbetsglädje
och uppskattning hanterar tillfälliga perioder av stress och hög arbetsbelastning bättre och
mår då även bättre.

Ärendenr BN 2018/ Datum

Vi behöver kunna erbjuda marknadskraftiga löner, vi ligger efter riket inom flera grupper
på förvaltningen. Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 och 2018 på våra
bristyrken som bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, GIS-, mätnings-, kart- och
brandingenjörer samt miljöskyddsinspektörer. Vi fortsätter satsningar på bristyrken under
2019 och kommer även att ta fram en plan hur vi ska hantera detta framöver.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens
och den enskildes behov
 Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer
 Diskussion och analys i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i
medarbetarsamtal samt medarbetarenkät
 Lönesatsningar på bristyrken fortsätter enligt plan
 Arbeta med uppföljning av sjuktalen och arbetsmiljön
 Arbeta aktivt med utvecklingsprojekt för kompetens och verksamhet
9 (10)
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Ta fram en plan för hur byggbonusen som förvaltningen har fått 2017, och
eventuellt får 2018, ska användas, en del kan till exempel läggas på
kompetensförsörjning

5.4 Avveckla

Ärendenr BN 2018/ Datum

Avveckla handlar om att Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar och förbereder inför att
medarbetare av olika orsaker väljer att lämna organisationen. Avgångssamtal är viktigt att
genomföra med medarbetare som väljer att sluta i organisationen, dessa samtal ger förslag
på förbättringar till verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de
övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram
följande strategier:
 Systematisera avgångsprocessen
 Bra strukturer för att systematisera kompetensöverföring.

Vi kommer att arbeta med följande aktivitet framöver:
 Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar, resultatet ska sedan analyseras
för att kunna förbättra vårt interna arbete framöver.
 En behovsanalys ska göras inför varje pensionsavgång för att komma fram till hur
kompetensöverföring ska ske.
 En analys för kompetensöverföring ska göras inför samtliga avslut.
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Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden
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genomfört en granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av
ärenden. Granskningen har syftat till att bedöma huruvida hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämnderna till övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
I granskningen framkommer att det finns övergripande riktlinjer för regionens
ärendeprocess, som har fastställts av regiondirektören. Samtliga nämnder har
upprättade rutiner för nämndernas beredningsprocess utifrån de regionövergripande riktiinjerna. Det noteras att miljö- och hälsoskyddsnämnden har dokumenterade rutiner men att de inte efterföljs i alla delar.
Granskningen visar även att det finns kvalitetssäkringsfunktioner för samtliga
nämnder. Förvaltningarna har egna anställda som kan kvalitetssäkra underlagen
och behövs ytterligare kompetens i särskilda ärenden finns vedertagna arbetssätt att ta hjälp av regioncentrala funktioner.
Vi noterar särskilt att den process/rutin som finns för hantering av ärenden i
nämnderna inte efterlevs i alla delar, vilket medför ett stort ansvar på nämndsekreteraren att "hålla koll på" ärenden som ska behandlas vid respektive
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Sammarrfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Region Gotland utifrån en riskanalys
funnit det angeläget att granska Region Gotlands ärendeberedningsprocess och beslutsunderlag. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om de granskande
nämnderna har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden till övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga
beslutsunderlag.
Granskningens kontrollmål bedöms enligt nedan:

Kontrollmål

Kommentar

Säkerställs en tillräcklig
beredning inför beslutsfattande?

Uppfyllt
Samtliga nämnder har utvecklade beredningsformer
utifrån den regionövergripande strukturen för beredningsprocesser. En övervägande del av respondenterna instämmer helt eller till stor del att nämnderna är överens om hur ärenden ska beredas.

Finns en tydlig organisation Delvis uppfyllt
för nämndernas beredVi bedömer att det finns en otydlighet i ansvars- och
ningsarbete?
rollfördelning i byggnadsnämnden samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Övriga nämnder bedöms ha
en tydlig organisation.
Finns ändamålsenliga och
dokumenterade rutiner för
nämndens beredningsprocess?

Uppfyllt

Finns en tillräcklig grad av
styrning och formalisering
av beslutsunderlagens utformning och innehåll?

Till övervägande del uppfyllt

Upprättas beslutsunderlag
med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?

Delvis uppfyllt

September 2018
Region Gotland
PwC

Samtliga nämnder har upprättade rutiner för nämndernas beredningsprocess utifrån den regionövergripande riktlinjen. Vi noterar att miljö- och hälsoskyddsnämndens rutin inte efterlevs i alla delar.
De regionövergripande mallarna tillämpas vilket
styrks av genomfört stickprov. Vi noterar att det utifrån intervjuer anges att miljö- och hälsoskyddsnämnden använder olika mallar i utformningen av
beslutsunderlag. Det finns även en osäkerhet i hur
de övergripande strategierna och andra styrdokument beaktas i beslutsunderlagen
Det framgår av enkätresultaten att mer än hälften av
respondenterna uppgav att de helt eller till stor del
instämde om att de får beslutsunderlag med tillräck2 av 21

Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden

lig framförhållning. Tekniska nämndens ledamöter
uppger i störst utsträckning att underlagen inte upprättas med tillräcklig framförhållning. Det framgår
även att det förekommer att handlingar delges ledamöter direkt på nämndsammanträdena.
Finns en tillräcklig
kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?

Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas
förväntningar?

Uppfyllt
Vi konstaterar att kvalitetssäkringsfunktioner finns
för samtliga nämnder. Vi rekommenderar att miljöoch hälsoskyddsnämnden tydliggör vilken funktion
som ansvarar för kvalitetssäkring då det inte tydligt
framgår.
Till övervägande del uppfyllt
En majoritet av respondenterna i enkätundersökningen uppger att beslutsunderlagen håller en tillräckligt god kvalité för att fatta välgrundade beslut.
Brister som identifierats utifrån intervjuer är bland
annat att underlagen inte är tillräckligt utredda eller
komplext beskrivna. Vi rekommenderar att nämnderna tydliggör sina förväntningar på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller tekniska nämnden
där granskningen visar att flera ledamöter anser att
beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.

Efter genomförd granskning rekommenderas nämnderna att:
•

Säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns avseende ansvars- och rollfördelning efterföljs i hela organisationen.

•

Säkerställa att de övergripande strategierna och styrdokumenten beaktas i de beslutsunderlag där det är tillämpligt.

•

Diskutera förväntningar och krav på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller
tekniska nämnden där granskningen visar att flera ledamöter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.
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l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Bristande ärendeberedningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till
felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete. Detta gäller både för ärenden som kan laglighetsprövas enligt kommunallagen och för ärenden som lämplighetsprövas enligt förvaltningslagens bestämmelser. I kommunallagen anges att styrelsen har en ledande och samordnande roll (6 kap. 1-3 §§). Vidare anges i kommunallagen att styrelsen ska yttra sig i
eller bereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige (6 kap. 33 § och 6 kap 4 §).
Kommunallagen reglerar inte i detalj hur styrelsens eller nämndernas beredning av ärenden ska gå till. Det är däremot brukligt att kommunfullmäktige genom reglementen fastslår beredningsordningen mellan nämnderna och styrelsen.
Avsaknad av detaljreglering i kommunallagen innebär även att styrelsen och nämnderna
bör se till att det finns rutiner och regler för hur beredning av de ärenden som ska behandlas i styrelsen ska gå till. Det handlar såväl om kvalitet på besluten som att rättssäkerheten upprätthålls vad gäller exempelvis jäv.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har utifrån en riskanalys funnit det angeläget att granska Region Gotlands beredningsprocess och beslutsunderlag.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida nämnderna har en ändamålsenlig ärendeberedning och huruvida nämnderna säkerställer att det finns tillräckliga beslutsunderlag inför ärendenas avgöranden. Revisionsfrågan som ska besvaras är:
Har granskade nämnder en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag?

1.3.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har varit vägledande för granskningen:
•

Kommunallagen (1991:900)

•

Förvaltningslagen (1986:223)

•

Nämndernas reglementen och delegationsordningar

•

Riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende beredningsprocessen och beslutsunderlag
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1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats:
•

Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?

•

Finns en tydlig organisation för nämndernas beredningsarbete?

•

Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndernas beredningsprocess?

•

Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll?

•

Upprättas beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?

•

Finns en tillräcklig kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?

•

Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas förväntningar?

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande dokument så som
rutinbeskrivningar, protokoll, delegationsordningar och reglementen. Vidare har en genomgång av beslutsunderlag för ett urval av ärenden som beretts genomförts.
En enkät har även skickats ut till ordinarie ledamöter och ersättare. Totalt inkom 49 svar
på de 85 utskickade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. Av respondenterna uppgavs 34 % tillhöra hälso- och sjukvårdsnämnden, 25 % tekniska nämnden, 25 % byggnadsnämnden samt 16 % miljö- och hälsoskyddsnämnden.1 Enkätresultatet redovisas löpande i rapporten.
Intervjuer har genomförts med presidium, förvaltningschef och nämndsekreterare i hälsooch sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Granskningen omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
I granskningen tillämpas en femgradig bedömningsskala efter kategorierna ej uppfyllt, i
begränsad del uppfyllt, delvis uppfyllt, till övervägande del uppfyllt samt uppfyllt.
Rapporten är sakgranskad av de intervjuade.

1
Frågor om ärendeberedning innehöll en fyrgradig svarsskala (instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till liten
del, instämmer inte alls), frågor om beslutsunderlagen en tregradig (instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till
liten del).
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2.

Regelverk och riktlinjer

2.1.

Lagstiftning

Lagstiftningen reglerar i liten utsträckning hur beredningen av ärenden ska ske. Bestämmelserna i kommunallagen har främst fokus på styrelsens/nämndernas beredning av
fullmäktiges ärenden, det så kallade beredningstvånget. Den reglering som finns för området framgår främst av kommunallagen kapitel 6 §§ 23-323. Lagrummen reglerar bland
annat, följande:
•

Vilka typer av ärenden som inte omfattas av beredningstvånget,

•

Att facknämnd ska få möjlighet att yttra sig i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde, samt

•

Att styrelsen alltid ska ges möjlighet att yttra sig i ärenden som beretts av annan
nämnd eller fullmäktigeberedning.

•

Styrelsen har även möjlighet att lägga fram förslag till beslut om inte beredande
nämnd eller fullmäktigeberedning har gjort detta.

Lagstiftningen reglerar däremot inte hur styrelsens/nämndernas ärenden ska beredas.
Detta innebär att styrelsen/nämnden själv bestämmer formerna för beredningen av ärenden, förbehållet det att fullmäktige har beslutat om annat i exempelvis reglementen eller
arbetsordningar. Kvalitetskrav på fullmäktiges beredning av ärenden regleras inte i kommunallagen. Fullmäktige avgör om underlagen är tillräckliga för att kunna fatta beslut.
Bristande beredning kan dock leda till laglighetsprövning som i sin tur leder till att fullmäktiges beslut upphävs (att beslut kommit till i laga ordning). Enskilda ärendens kvalitet
och allsidighet kan inte bli föremål för prövning av domstol. Däremot kan domstol pröva
om beslutet har beretts av rätt organ och om beslutet ryms inom den ram som är beredd.
Styrelsen, nämnderna och dess ledamöter har ansvar för fattade beslut och verksamheternas verkställighet. Därför är det av vikt att samtliga ledamöter upplever att beredningen
av styrelsens/nämndernas ärenden sker på ett korrekt sätt och med god kvalitet. Mot
denna bakgrund är det fördelaktigt om beredningsprocessen har dokumenterats. Processen kan bland annat innehålla riktlinjer kring underlagens kvalitetsnivåer, tidplaner för
utskick, ansvars- och rollfördelning samt former för återrapportering av fattade beslut.

2.2.

Regionens reglemente

Av regionens reglemente framgår att det åligger ordföranden att leda nämndens arbete
och sammanträden, kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, kalla ersättare, inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda, se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att
nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av
ett medborgarförslag. Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas
fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas

2.2.1.

Utskott

Enligt reglementet får en nämnd, om inte annat bestämts, inrätta de utskott nämnden
finner behövliga. För utskott gäller följande; Inom ett utskott väljer nämnden för den tid
nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. När ärendet beretts ska
utskottet lägga fram förslag till beslut.

2.2.2.

Kallelse

Vidare anger reglementet att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande
av handlingar har skett.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1.

Ärenden bereds i tillräcklig utsträckning

3.1.1.

Iakttagelser

En stor del av regionens ärendeberedning hanteras i det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet WsDs. I systemet finns mallar som är anpassade för regionen och
används för att ge enhetlighet samt för att säkerställa att rätt information finns med. Utskick till politikerna av handlingar sker via dokument- och ärendehanteringssystemet till
läsplattor. Enligt enkätresultatet instämmer 72 % av respondenterna att ärendeberedningen säkerställer att nämnden fattar välgrundade beslut. 11 % uppgav att de inte vet och
17 % instämmer inte eller till liten del. Vidare uppges att 70 % instämmer helt eller till stor
del att nämnderna är överens om hur ärenden ska beredas. 20 % instämmer till liten del
och ingen uppgav att det inte alls stämde.
Nämnden är överens om hur ärenden ska beredas
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsprocess inleds med att nämndsekreteraren
sammanställer ett förslag till dagordning som sedan diskuteras på hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Vid ordförandeberedning fastställs föredragningslistan och
där deltar nämndsekreterare, ordförande och förvaltningschef. Under ordförandeberedningen kan ordförande vilja lägga till ett ärende eller att det finns önskemål från oppositionen att ta upp ett ärende. Det uppges i granskningen att ordförande vill att alla ärenden
som ska till nämnd ska gå via arbetsutskottet. Kallelse och handlingar till arbetsutskottet
skickas ut sju dagar innan sammanträdet. Vid arbetsutskottet närvarar förvaltningschef,
ekonomichef och nämndsekreterare samt eventuella tjänstemän vid behov. Efter arbetsutskottets sammanträde kan kompletteringar komma att göras, och de underlag som inte
var färdiga till arbetsutskottet ska vara färdiga för utskick till nämnd.
Det uppges vid intervjuer att inför varje nämnd ska minst ett arbetsutskott hållas. Inför
varje nämnd har ordförande en informell beredning med förvaltningen över vilka ärenden
som ska behandlas samt vilka beslutsunderlag som ska med. När det gäller ärenden som
ska behandlas till nämnden händer det ibland att handlingarna inte hinner bli klara till
utskick. Inför utskotten får ordförande en genomgång av ärenden som ska tas upp, vilka
beslutsunderlag som ska med samt annan information som ordförande bör ta del av. I
sammanträdesplan för 2018 anges att handlingar till arbetsutskottet och nämnden skickas
ut en vecka innan sammanträdet.

Tekniska nämnden
Av intervjuer framgår att nämndsekreteraren har en muntlig dialog med förvaltningschefen där man går igenom de ärenden som ska till arbetsutskottet. Alla ärenden som ska
beslutas i nämnden ska först behandlas i arbetsutskottet. Vidare framgår att innan handlingarna skickas ut till ledamöterna godkänner förvaltningschefen. Det uppges i intervjuer
att ledamöterna ser positivt på beredningsprocessen och det har inte förekommit någon
diskussion kring beredningen.
Det uppges i granskningen att det ofta sker art nämnden återremitterar beslutsunderlag,
på grund av att underlagen upplevs som komplicerade eller att det finns kvalitativa brister. Vidare uppges vid intervju att ledamöterna tycker att det blivit mycket bättre nu i och
med att de får handlingarna på Ipads, det är smidigt och informationen kommer in i rätt
tid.

Byggnadsnämnden
Nämndprocessen för byggnadsnämnden inleds med att ärenden som är aktuella till
nämnd presenteras på tjänstemannaberedningen. Inför tjänstemannaberedningen beslutas om ett ärende ska upp till nämnden eller inte, om det går att ärendet tas på delegation
eller inte. Handläggare ser till att ärende läggs i WsD3 till rätt möte efter tjänstemannaberedningen. Vidare förbereder nämndsekreteraren dagordningen och stadsarkitekten som
är sakkunnig har ansvar för vidare behandling av ärenden till nämnd. Innan arbetsutskottet sker ordförandeberedning, vid ordförandeberedning får ordförande en genomgång av
dagordningen och en kortfattad genomgång av ärendena. Om det är några frågetecken
eller korrigeringar av tjänsteskrivelser meddelas det till den handläggare som berörs, även
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andra omständigheter som kan vara bara att känna till informeras vid ordförandeberedningen. Vid ordförandeberedningen närvarar ordförande, förvaltningschef, stadsarkitekt
samt nämndsekreterare. Vid behov närvarar biträdande stadsarkitekt. Av intervjuer framgår att vice ordförande också är närvarande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämndrutinen anger att handläggare och enhetschef tillsammans ska gå igenom de ärenden som ska lyftas till beredningen, samt göra en tidsplan utifrån nämndens sammanträdeschema. Vidare anges att handläggare ska mejla nämndsekreteraren de ärenden som
ska upp till nämndsammanträdet. Nämndsekreteraren skapar ett ärende i WsDs och lägger ärendet på aktuellt sammanträdesdatum. Önskemål från politikens sida är att de ska
få ett första utkast på tjänsteskrivelse som ska vara klart i möjligaste mån vid beredningstillfället. Nämndsekreteraren ser till att alla handlingarna samt eventuella bilagor finns
med och skapar en föredragningslista. Det ligger även på nämndsekreteraren att påminna
berörda chefer och handläggare, som ska vara med på beredningen, om plats och tid. Ordförande får innan beredningen mejlad en föredragningslista.
Förvaltningschefen tillsammans med nämndsekreteraren går igenom föredragningslistan.
Men eftersom sakkunskapen ligger hos enhetschefen, är det denne som läser igenom
tjänsteskrivelserna i mån av tid. Det uppges i granskningen att handläggaren inte meddelar nämndsekreteraren när ett ärende ska behandlas vid nämnd, eller när nytt ärende ska
skapas.

3.1.2.

Bedömning

Kontrollmål: Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Samtliga nämnder har utvecklade beredningsformer utifrån den regionövergripande
strukturen för beredningsprocesser. Beredningarna är att betrakta som vedertagna arbetssätt då ingen nämnd har beslutat om att fastställa sin beredningsprocess. En övervägande del av respondenterna instämmer helt eller till stor del att nämnderna är överens
om hur ärenden ska beredas. Vi vill framhålla vikten av att det råder konsensus kring
formerna för beredningen då nämnden är ansvarig för de beslut som fattas.

3.2.

Beredningens organisation

3.2.1.

Iakttagelser

Den regionövergripande ärendeberedningsprocessen syftar till att vara ett stöd och vägledning för tjänstemännen i ärendeprocessen. Den information som ges i riktlinjerna ska
ses som rekommendationer och konkret stöd till verksamheten. Riktlinjerna har fastställts av regiondirektören 2018-04-19 som även beslutade att nämndhanteringen ska
hanteras i ärende-och hanteringssystemet W3D3 gällande bland annat nämndmodul,
mallar till kallelse, protokoll, tjänsteskrivelse och brev.
Enligt enkätresultatet uppgav 72 % att det instämmer helt eller till stor del att det finns en
tydlig organisation för nämndernas beredning av ärenden. 69 % av respondenterna uppger att de har kännedom om nämndens ärendeberedning helt eller till stor del. 20 % uppSeptember2018
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ger att de till liten del har kännedom om ärendeberedningen och 7 % uppger att det inte
alls har kännedom om beredningsprocessen.
Det finns en tydlig organisation för beredning inför
beslutsfattande i nämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
I nämndens rutin anges kort olika roller i ärendeberedningsprocessen, vilka som är involverade och deras ansvar. Det uppges i intervjuer att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig
i beredningsprocessen utifrån den rutin hälso- och sjukvårdsnämnden upprättat. Vidare
framkommer att alla handläggare arbetar i regionens ärende- och hanteringssystem
Tekniska nämnden

Av intervjuer framgår att nämndsekreteraren ger en introduktion till nya medarbetare
som ska arbeta mot nämnden. Det innebär bland annat att de får introduktion i beredningsprocessen, viktiga datum att förhålla sig till etc. Det uppges i granskningen att rollerna är tydliga och vem som ansvarar för vad i beredningsarbetet. Det är nämndsekreterarens uppgift att se till att alla handlingar inklusive bilagor är kompletta till utskick, det
innebär bland annat att se över beslutsform, formalia etc. Tjänsteskrivelser kvalitetssäkras av förvaltningschef innan de överlämnas till nämndsekreterare. Om ett ärende inte är
klart flyttas det till nästa sammanträde.
Nämnden har utarbetade arbetssätt utifrån de regionövergripande riktlinjerna, och det
finns även nämndspecifika rutiner för nämndens beredningsprocess.
Byggnadsnämnden

I den nämndrutin framtagen för byggnadsnämnden framgår att handläggaren skriver
fram ärende till nämnd, föredrar ärendet vid arbetsutskottet och när arbetsutskottet anser
även vid nämnd. Vidare framgår att förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för ärenden som skickas ut till politiken. Det är även förvaltningschefens uppdrag att bevaka förvaltningens uppdrag som verkställande organ. Vid intervjuer framkommer att det är
stadsarkitekten som läser tjänsteskrivelserna och ger klartecken för överlämning av ärenden till den politiska processen, detta därför att stadsarkitekten har sakkunskapen. I den
nedskrivna rutinen anges att stadsarkitekten har från förvaltningschefen delegerat ansvar
för beredningen av byggnadsärenden till arbetsutskott och till nämnd. Dock anges inte
vilket delegerat ansvar stadsarkitekten har. Rutinen beskriver rollfördelningen inom förSeptember2018
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valtningen men vid intervjuer uppges att handläggarna har ifrågasatt rutinerna, och de
regionövergripande riktlinjerna ännu inte är förankrad hos alla handläggarna.
Det uppges i intervjuerna att rollfördelningen mellan cheferna behöver tydliggöras då det
finns en osäkerhet kring ansvar och prioritering. Det uppges att när nämnden ger förvaltningen uppdrag kan verkställande och prioritering av uppdrag brista.
Ärenden initieras på olika sätt beroende på vad för typ av ärende det rör sig om. Det kan
exempelvis komma ärenden från privatpersoner, företag, regionstyrelsen, politiken eller
förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en nedskriven nämndrutin som anger att handläggare skriver fram ärende till nämnden med avstämning i sak med enhetschef. Utöver att
skriva fram ärende till nämnd, se till att hålla tidsplaneringen för nämndens sammanträdesschema i samråd med nämndsekreterare. Vid önskemål från politiken eller förvaltningen ska handläggaren föredra ärendet vid arbetsutskott och/eller nämnd. Det anges att
enhetschefen har ett övergripande ansvar för att ärenden färdigställs till arbetsutskott och
nämnd samt stödjer handläggaren i sitt ärendehandläggningsarbete. Vidare ska enhetschefen biträda förvaltningschefen under beredning, arbetsutskott och nämnd. Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för förvaltningen och ansvarar för att ärenden är klara för
att överlämnas till den politiska processen. Nämndsekreterarens uppgift är att se till att
kallelse kommer i tid till politiken, vidare är nämndsekreteraren stöd till handläggare,
enhetschef och förvaltningschef under nämndprocessen.
I intervjuer uppges att förvaltningen bistår nämnderna byggnadsnämnden samt miljöoch hälsoskyddsnämnden. Men byggnadsnämnden har fått mer medialt fokus vilket lett
till att mindre fokus lagts på miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt intervjuer upplevs
att ansvarsfördelningen och rollerna inte är tydliga, och något som kan förbättras. Det
upplevs idag att nämndsekreteraren gör lite för mycket, och något som bör ses över.
Enligt intervjuer upplevs beredningsprocessen vara otydlig. Det finns en viss otydlighet i
ansvarsfördelningen om kommuniceringen till nämndsekreterare om vilka ärenden som
ska behandlas i nämnd. Oftast måste nämndsekreteraren själv om fråga handläggare om
det finns ärenden som ska till nämnd.

3.2.2.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tydlig organisation för nämndernas beredningsarbete?
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att det finns en otydlighet i ansvars- och rollfördelning i byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det uppges i intervjuer att det framförallt handlar
om att det råder otydlighet mellan cheferna inom förvaltningen.
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3.3.

Rutiner för nämndernas beredningsprocess

3.3.1.

Iakttagelser

Kommunsekreteraren har tillsammans med tekniska nämndens sekreterare uppdaterat
riktlinjer för regionens ärendeprocess 2018-04-19. Ärendehandboken ska ligga till grund
för det nämndadministrativa arbetet. Riktlinjerna innehåller beskrivningar om bland annat nya ärenden, den politiska beredningen, avsluta ärenden men även vägledning kring
skrivhjälp, tjänstemannarollen i nämndprocessen samt om lagar och regler som styr arbetet. Det är tänkt att riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel för handläggare och chefer
samt övriga personer som arbetar i nämndprocessen.
I enkäten uppger 80 % av de svarande att de instämmer helt eller till stor del att det finns
beslutade riktlinjer för hur ärenden ska beredas. 11 % uppger att de inte vet och 9 % instämmer till liten del eller inte alls.
Det finns beslutade riktlinjer för hur ärenden ska
beredas inför beslutsfattande i nämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en dokumenterad ärendeberedningsprocess upprättad
av nämndsekreteraren. Rutinen anger hur ett ärende kan initieras, hanteringen av ett
ärenden när det kommer in till förvaltningen, roller i processen etc. Vidare beskrivs olika
steg i ärendeberedningsprocessen, från förarbetet till expediering av protokollet samt
hanteringen av nya ärenden/uppdrag.

Tekniska nämnden
Vid intervjuer uppges att tekniska nämnden följer de rutiner och arbetssätt som finns i de
regionövergripande riktlinjerna över ärendeprocessen. Den tänkta målgruppen för riktlinjerna är regionens chefer och handläggare. Vi konstaterar att det finns en specificerad
nämndrutin utifrån den regionövergripande riktlinjen.

Byggnadsnämnden
Nämnden har en framtagen rutin för beredningen av ärende till nämnd upprättad 201711-01 av förvaltningen. Arbetssättet som beskrivs i rutinen följer den rutin som är regionövergripande men nämndrutinen är anpassad för byggnadsnämnden. Syftet med nämndrutinen är att klargöra processen men även roll- och ansvarsfördelningen i nämndprocessen.
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Byggnadsnämndens rutin beskriver att ärenden ska vara förberedda och färdigbehandlade
innan de behandlas i den politiska processen. Vidare beskriver rutinen rollerna i de olika
beredningsprocesserna, exempelvis vid tjänstemannaberedningen. Nämndsekreteraren
förbereder dagordningen och stadsarkitekten som är sakkunnig och har ansvar för vidare
behandling av ärenden till nämnd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Milj- och hälsoskyddsnämnden har nämndrutiner med syfte att klargöra roller och ansvar
i ärendeprocessen för nämndärenden. Rutinen ger en allmän beskrivning av ansvar och
roller i nämndprocessen. Vidare beskrivs olika steg inför beredningen, samt vem som är
ansvarig för varje del.
Det uppges att de nedskrivna rutiner som finns över beredningsprocessen inte efterföljs.
Inför utskick till nämnden går nämndsekreteraren runt till handläggarna och stämmer av
om det finns ärenden till nämnden. Det material som handläggarna skickar till nämndsekreteraren uppges vara av god kvalité och men kommer i olika mallar. Nämndsekreteraren får då manuellt anpassa tjänsteskrivelserna så de är kompatibla med WsDs. Enligt
uppgift pågår ett arbete med att se över om det går att anpassa mallar från det andra systemet som är kompatibelt med

3.3.2.

Bedömning

Kontrollmål: Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndernas beredningsprocess?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Vi konstaterar att det finns övergripande riktlinjer för regionens ärendeprocess, som har
fastställts av regiondirektören. Samtliga nämnder har upprättade rutiner för nämndernas
beredningsprocess utifrån de regionövergripande riktlinjerna. Vi noterar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden har dokumenterade rutiner men att de inte efterföljs i alla delar.

3.4.

Styrning ochformalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll

3.4.1.

Iakttagelser

I ärendehanteringssystemet finns en mall med instruktioner om vad ärendet ska innehålla. Av mallen framgår att sammanfattningarna ska vara drygt en A4-sida lång och
kunna användas i protokollet. Beskrivningen ska innehålla eventuella lagar, föreskrifter,
riktlinjer och regler som påverkar ärendet. Under bedömning ska även redovisas konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget, t ex barn- och genusperspektiv samt styrkortsperspektiv som t.ex. ekonomi, processer, medarbetare och samhälle. Utifrån intervjuerna framkommer att konsekvensanalyserna inte beaktas.
Vidare uppges vid intervjuerna att rjänsteskrivelserna bör vara uppbyggda så att en person som inte är insatt i ämnet ska kunna förstå tjänsteskrivelsen. Det framgår i intervjuer
att nämndsekreterarna, tillsammans, har regelbundna möten för att nämndprocessen ska
vara likvärdig i samtliga nämnder.
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Enkätresultatet visar på att 76 % av respondenterna instämmer helt eller till stor del att
beslutsunderlagen är tydliga och följer en logisk struktur. 22 % av de respondenterna
uppgav att det instämde till liten grad om beslutsunderlagens tydlighet och struktur.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Det anges i intervjuer att det finns gemensamma mallar med anvisningar som anger vad
som ska finnas med under varje rubrik. Vidare anges det som tydligt vilka delar som sedan går in i protokollet. Konsekvensanalysen som anges i mallen för tjänsteskrivelsen
finns inte med som egna rubriker och det vägs inte in när handläggaren skriver tjänsteskrivelse, därför kan det vara svårt att se om det saknas i tjänsteskrivelserna.
Tekniska nämnden
Det framkommer i intervjuer att diskussion kring beslutsunderlagen handlar om att
materialet som skickats ut inte varit tillräckligt genomarbetat och ärendet blivit återremitterat. Från förvaltningen sida har man blivit striktare på att ärenden som skickas ut till
politiken ska vara klara, och uppstår det oklarheter vid arbetsutskottet ska handläggare
kunna ändra innan utskick till nämnd.
De intervjuade känner till att det finns olika perspektiv utifrån styrdokumenten som ska
beaktas i beredningen. Det uppges dock att det finns en osäkerhet på hur det säkerställs
att styrdokumenten beaktas i praktiken. En av de intervjuade beskriver att beslutsunderlagen i större utsträckning behöver vara kopplade till de övergripande strategierna.

Byggnadsnämnden
Av intervjuerna uppges att handläggarna använder de regiongemensamma mallarna som
finns men det efterfrågas standardtexter till mallarna. I granskningen uppges att
kvalitetssäkringen fungerar bättre idag än tidigare, då förvaltningen inte alltid var överens. Att inkludera barnperspektivet i tjänsteskrivelser beslutades 2010 men är inget som
alltid beaktas.
Vid intervjuer anges att diskussion uppkommit kring otydliga kartor. Politikerna vill ha
tydliga platsbeskrivningar till varje ärende. Förvaltningen har ändrat rutinerna och tydliggjort kartorna som skickas ut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vid intervjuer framgår att handläggarna inte använder mallarna som finns i WsDs, utan
de använder sig av lite olika mallar. Inför utskick kommer det in tjänsteskrivelser i olika
mallar där vissa av tjänsteskrivelserna är genomlästa och ibland inte. Det uppges i
granskningen att nämndsekreteraren oftast får lägga in tjänsteskrivelserna i ärendehanteringssystemet och i rätt mall, detta eftersom handläggarna inte arbetar i

3.4.2.

Stickprov

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts på två selektivt utvalda ärenden per nämnd. Bedömningen utifrån mallen har utgått från regionens riktlinjer om
ärendeberedning. Detta har konkretiserats i om mall, rubricering och beslutsformulering
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följer de direktiv som anges i de regionövergripande riktlinjerna. En verifiering har även
gjorts om de granskade ärendena varit föremål för beredning.
Nämnd
BN 2015/6168
BN 2017/3025
TN 2017/1081
TN 2017/3427
HSN 2017/455
HSN 2018/49
MHN2017/5229
MHN 2017/

Mall
X
X
X
X
X
X
X

x

Rubricering

x
x
x
x
x
x
x
x

Beslutsformulering
Delvis

X
Delvis
Delvis

X
X
X
Delvis

Beredning
X
X
X
X
X

x
x
x

Stickprovet visar på att de regiongemensamma mallarna tillämpas i de granskade objekten. Vidare framgår att rubriceringen följer riktlinjerna genom att tjänsteskrivelsens rubrik överensstämmer med ärendets huvudsakliga innehåll. Detta är enligt riktlinjerna
viktigt för att underlätta återsökning av ärendet. Beslutsformuleringarna är formulerade i
fullständiga meningar och inte så kallade ätt-satser. Ansvarsfrågan är även förtydligad då
det framgår vem som förväntas göra vad och när, samt med vilka medel. Fyra av besluten
innehåller dock inte numrerade delbeslut vilket rekommenderas enligt riktlinjen.

3.4.3.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll?
Kontrollmålet bedöms vara till övervägande del uppfyllt.
Bedömningen grundar sig i att nämnderna i stor utsträckning använder den regiongemensamma mallarna som finns. Stickprovet visar inte på några större avvikelser avseende beslutsunderlagens formalisering.
Vi noterar att det utifrån intervjuer anges att miljö- och hälsoskyddsnämnden avviker i
sammanhanget då nämndsekretaren får in avvikande mallar från handläggarna, dessutom
arbetar inte alla handläggare i WsDs till skillnad från övriga förvaltningar. Vi noterar
även att det finns en osäkerhet i hur de övergripande strategierna och andra styrdokument beaktas i beslutsunderlagen.

3.5.

Upprättande av beslutsunderlag

3.5.1.

Iakttagelser

Enligt enkätresultatet uppgav 61 % av respondenterna att de instämde helt eller till stor
del om att beslutsunderlagen delges nämnden i god tid inför sammanträdet. 41 % uppgav
att det till liten del instämde om att de får beslutsunderlagen i tillräckligt god tid inför
sammanträden. Vid en nedbrytning av statistiken konstateras att en större del av respondenterna från tekniska nämnden anser att beslutsunderlagen inte delges nämnden med
tillräckligt god framförhållning. Miljö- och hälsoskyddsnämndens respondenter uppgavs
vara något nöjdare medan de svarande från byggnadsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ansågs i större uträckning få beslutsunderlagen i tillräcklig tid inför sammanträden.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Enligt de intervjuade skickas handlingar i regel ut i god tid innan nämndens sammanträde. Ärenden som exempelvis remisser med korta svarstider kan föranleda en mer
skyndsam behandling och det kan i sådana fall finnas överseende med att framställningen
tar längre tid. Arbetsutskottet har vanligtvis en diskussion med tjänstemännen, om beslutsunderlagen inte är färdigställda får de skjuta på beslutet till nästkommande sammanträde. Handlingarna skickas enligt de intervjuade ut en vecka innan sammanträdet.
Det uppges att utifrån de förutsättningarna handläggarna har så gör de sitt bästa och vid
intervju framgår att de flesta har bra koll. Dessutom är deadline för underlag en vecka
innan ordförandeberedningen. Vidare framgår att ärenden inte återremitteras eller bordläggs ofta, men ibland sätts korta tidsramar för exempelvis remisser som har korta svarstider eller ekonomiärenden och då kan det hända att underlag inte skickas ut i tid. Det
händer även att efter arbetsutskottet att ärenden kan behöva kompletteras inför nämndsammanträdet. Det framgår i sådana fall på föredragningslistan när ärendet kompletteras.
Tekniska nämnden
I intervjuer uppges att det ofta förekommer att handlingar kommer sent till nämndsammanträdena. I synnerhet har det förekommit att flera VA-frågor läggs direkt till bordet. I
vissa fall önskar arbetsutskottet att få handlingar till utskottet vilket inte gjorts. Förvaltningen uppger att i de fall handlingar kommer direkt till nämndsammanträdet rör det
upphandlingsärenden, där så måste ske. Vidare anses beredningen fungera bättre än tidigare samt att nämnden numer har en bättre uppföljning och kontroll av beslut. Ärenden
som återremitteras eller bordläggs uppges inte vara så vanligt men förekommer ibland.

Byggnadsnämnden
Av intervjuer framgår att det inte är vanligt att ärenden läggs direkt på bordet eller är försenade. Ordförande kan ibland godkänna att ärenden går direkt till nämnd men är inte
vanligt förekommande och saknas information brukar ärendet återremitteras. Nämnden
har varit tydlig med att föredragningar av ärenden ska tillföra något mer än vad som
framgår av beslutsunderlagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
I intervjuer uppges att det finns förbättringspotential i det interna arbetet med att framställa handlingar i tid. Nämndsekreteraren uppges få stor arbetsbelastning vid utskick då
många ärenden kommer in samtidigt kort inpå utskicket, det upplevs att nämndsekreteraren inte får in handlingarna i tid. Förvaltningen har förstärkt med en enhetschef för att
förbättra nämndprocessen. Enligt de intervjuade i presidiet har inga klagomål framförts
på att handlingar inte kommit i tid. Det har förekommit att kompletterande handlingar
delges nämnden på sammanträdet men det har avsett undantagsfall. I regel är de flesta
handlingar dock färdigställda till arbetsutskottet.
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3.5.2.

Bedömning

Kontrollmål: Upprättas beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Det framgår av enkätresultatet att mer än hälften av respondenterna uppgav att de helt
eller till stor del instämde om att de får beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning.
Tekniska nämndens ledamöter uppges vara mest missnöjda utifrån enkätresultatet Det
framgår även att det förekommer att handlingar delges ledamöter direkt på nämndsammanträdena. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att följa fasta tidpunkter för utskick och vid brådskande ärenden ha en dialog mellan nämnd och förvaltning.

3.6.

Kvalitetssäkring och förväntningar

3.6.1.

Iakttagelser

Enkätresultatet visar på att 72 % av de svarande anger att de instämmer helt eller till stor
del om beslutsunderlagen håller en tillräckligt god kvalité för att nämnden ska kunna fatta
välgrundade beslut. 28 % uppgav att de instämmer till liten del. På frågan om beslutsunderlagen motsvarar ledamöternas förväntningar uppgav 63 % att de instämde helt eller till
stor del. 33 % av respondenterna uppgav att de instämde till liten del. Vid en nedbrytning
av statistiken konstateras att tekniska nämndens respondenter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar i högre grad än övriga nämnders ledamöter. Vidare konstateras att byggnadsnämndens ledamöter uppges mest nöjda med sina beslutsunderlag utifrån enkätresultatet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Av intervjuer framgår att förvaltningschefen kvalitetssäkrar handlingar. Vid mer omfattande ärenden som exempelvis delar är flera funktioner involverade och går igenom underlaget men det är förvaltningschefen som ansvarar för den slutgiltiga kvalitetssäkringen. Vid särskilda juridiska frågor kan regionjuristen och ekonomichef konsulteras. Presidiet uppger i intervjuer att nämnden litar på förvaltningschefens kvalitetssäkring och i
, vissa fall kan kontakta chefsjuristen vid behov. Beslutsunderlagen uppges även hålla tillräcklig kvalité, annars uppmärksammas det under arbetsutskottet och ärendet får revideras eller kompletteras.
Vidare uppges att hälso- och sjukvårdsnämnden har komplexa verksamheter vars ärenden
ibland kan vara svåra att begripa för en ledamot om vederbörande inte har en tidigare
sakkunskap inom området. Förvaltningen har dock varit tydlig med att om något är oklart
måste nämnden be om förtydliganden.

Tekniska nämnden
I intervjuer uppges att det finns jurister och ekonomer som kan bistå vid behov i beredningsprocessen. Bland annat har chefsjuristen involverats vid vissa särskilda ärenden.
Förvaltningschefen ska godkänna beslutsunderlagen innan de behandlas av nämnden och
ekonomichefen deltar även vid samtliga nämndsammanträden.
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Vidare uppges att tekniska nämnden ofta skickar tillbaka beslutsunderlag för ytterligare
behandling. Orsaker till detta uppges vara att informationen kan vara komplext beskriven,
innehållet kan förtydligas eller att tillräckliga avvägningar inte gjorts. Det uppges även
vara önskvärt med mer ingående kostnadskalkyler. Det beskrivs att nämnden fått äska
pengar vid vissa tillfällen få de ursprungliga budgeteringarna som beskrivits inte stämt
överens med utfallet.
Byggnadsnämnden
Kvalitetssäkringen i byggnadsnämndens ärenden sker, enligt de intervjuade, i regel av
stadsarkitekt, biträdande stadsarkitekt och antikvarie. Inom gruppen uppges det finnas en
hög kompetens bland annat inom plan- och bygglagen. Förvaltningen har även en egen
jurist som kan kopplas in i frågor om rättstillämpning. HR-avdelningen kan även vara till
stöd liksom kommunikatörer i synnerhet vid frågor som förväntas få intresse från massmedia. Enligt presidiet skickas en del ärenden tillbaka för vidare handläggning i samband
med utskott eller ordförandeberedning. Det uppges att vissa av beslutsunderlagen inte
varit tillräckligt utreda. Det har även förekommit att ärenden som bör fattas på delegation
har gått upp för behandling i nämnd. Nämnden uppges även efterfrågat bildmaterial till
vissa specifika ärenden vilket förvaltningen har hörsammat bifogat det i högre utsträckning.
Vidare uppges att det varit en hög personalomsättning vilket kan påverka kvalitén i beslutsunderlagen. I de fall där nämnden varit missnöjda med ärendena har dessa återremitterats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Enligt de intervjuade kan det förekomma att olika mallar tillämpas. Förvaltningschefen
förutsätter att enhetscheferna kvalitetssäkrar beslutsunderlagen. Det förs även en diskussion inom förvaltningen om det juridiska stödet är i behov av att förstärkas. Enligt nämndens presidium håller beslutsunderlagen en god kvalité. Det har förekommit att underlag
saknats i vissa fall men nämnden uppges ha utvecklats i arbetet med att beakta styrdokumenten i ärendeberedningen.
Det uppges i intervjuer att enheten skulle behöva juridisk kompetens och att det även
finns administrativa tjänster som kan avlasta handläggarna. Idag görs det arbetet av
nämndsekreteraren om handläggaren själv inte gör det. De intervjuade uppfattar det som
att nämnden är nöjd med beslutsunderlagen. I vissa fall har nämnden efterfrågat kartor
till beslut vilket förvaltningen försökt bifoga i större utsträckning. Tjänstemännen som
ansvarar för frågorna är enligt presidiet kompetenta och pålästa. Nämnden uppges nästan
alltid anta förvaltningens förslag till beslut. Det är få ärenden som överklagats och i de fall
överklagande skett har nämnden fått rätt i merparten av målen.

3.6.2.

Återremittering och bordläggning av ärenden

Inom ramen för granskningen har en protokollsgranskning genomförts från respektive
nämnds sex senaste sammanträden. Syftet har varit att kartlägga i hur stor utsträckning
ärenden återremitteras och bordläggs. Av protokollen framgår att det förekommer relativt
ofta att ärenden återremitteras för byggnadsnämnden. I övriga nämnder förekommer det
vid ett enstaka tillfälle. Bordläggning av ärenden förekommer sex gånger för miljö- och
September 2018
Region Gotland
PwC

19 av 21

Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden

hälsoskyddsnämnden, dock ska poängteras att samtliga bordläggningar skedde på samma
sammanträde.

Återremitterade

Nämnd

ärenden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

j Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bordlagda ärenden

o
i

0

5

2

0

6

o

I övrigt noteras att det förekommer sekretessuppgifter i miljö- och hälsoskyddsnämndens
protokoll.

3.6.3.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tillräcklig kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Vi konstaterar att kvalitetssäkringsfunktioner finns för samtliga nämnder. Förvaltningarna har egna anställda som kan kvalitetssäkra underlagen och behövs ytterligare kompetens i särskilda ärenden finns vedertagna arbetssätt att ta hjälp av regioncentrala funktioner. Vi rekommenderar att miljö- och hälsoskyddsnämnden tydliggör vilken funktion
som ansvarar för kvalitetssäkring då det inte tydligt framgår.
Kontrollmål: Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas förväntningar?
Kontrollmålet bedöms som till övervägande del uppfyllt.
En klar majoritet av respondenterna i enkätundersökningen uppger att beslutsunderlagen
håller en tillräckligt god kvalité för att fatta välgrundade beslut. Enkäten visar dock på att
en lägre andel anser att underlagen motsvarar deras förväntningar. Brister som identifierats utifrån intervjuer är bland annat att underlagen inte är tillräckligt utredda eller komplext beskrivna. Vi rekommenderar att nämnderna tydliggör sina förväntningar på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller tekniska nämnden där granskningen visar att flera
ledamöter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta den föreslagna verksamhetsplanen
för 2019

Sammanfattning

Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i
Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett
samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Verksamhetsplanen anger den strategiska inriktning och de övergripande mål som
förvaltningen som helhet ska arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning
som är önskvärd för Region Gotland.
Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett
dokument som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen
2019 – därför bör inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller
processer som sker på enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar
istället enskilda aktivitetsplaner som utgår ifrån den strategiska riktning som
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har
fastslagits här. Däri återfinns enskilda aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar
kommande år för att nå givna mål, och är därmed den främsta kontakten för
medarbetarna i deras dagliga arbete.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete,
förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i
Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett
samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Verksamhetsplanen anger den strategiska inriktning och de övergripande mål som
förvaltningen som helhet ska arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning som
är önskvärd för Region Gotland.
Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett dokument
som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 – därför bör
inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller processer som sker på
enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar istället enskilda aktivitetsplaner
som utgår ifrån den strategiska riktning som samhällsbyggnadsförvaltningens
ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har fastslagits här. Däri återfinns enskilda
aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar kommande år för att nå givna mål, och är
därmed den främsta kontakten för medarbetarna i deras dagliga arbete.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete, förvaltningens
delårsrapporter och i nämndarbetet.
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2

Verksamhetsbeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
ansvarar för den goda livsmiljön på
Gotland. Genom att hantera frågor om
bygglov, översikts- och detaljplaner,
miljö-och hälsoskydd,
livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd,
geografisk information och
räddningstjänst på ett rättssäkert och
förtroendeingivande sätt skapar
förvaltningen förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom regionen.
SBF arbetar med byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska
nämnden, men tar även emot uppdrag direkt från Regionstyrelsen (RS).
2.2

Nulägesbeskrivning

SBF har stor påverkan på det Gotländska samhällets olika aktörer. Den breda verksamhet
som förvaltningen bedriver har olika förutsättningar, men ett antal gemensamma nämnare
påverkar arbetet under det kommande året.


Medarbetarskap

Personalomsättning och sjuktal har sjunkit på förvaltningen över tid. Samtidigt har många
erfarna medarbetare slutat, och det är svårt att attrahera kvalificerad arbetskraft på vissa
positioner. Att lyckas med att anställa, behålla och engagera kompetens är en fortsatt
mycket viktig fråga för att förvaltningen ska kunna nå uppsatta mål. Underlättad och
uppmuntrad kunskapsöverföring mellan kollegor och enheter är också en del som påverkar
hela förvaltningens uppdrag. En aktuell fråga som påverkar medarbetarnas är den
förestående och mycket försenade flytten till nya lokaler.


En sammanhållen förvaltning

Interna processer har varit en prioriterad fråga för SBF, och det finns ytterligare behov av
att främja samarbete mellan kollegor och att i större utsträckning komma ifrån de ”stuprör”
som uppstår mellan enheter. En viktig del i det arbetet ligger i att förvaltningens
ledningsgrupp arbetar strategiskt med att hålla ihop och driva förvaltningen åt samma håll,
ett arbete som intensifieras under 2019. Detta sker till exempel genom att arbeta med en
helhetssyn på prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter såsom kompetensutveckling,
arbetsmiljö och de valda utvecklingsområdena.


Service

SBF arbetar direkt mot de bosatta på ön, besökande och näringslivet på Gotland, och har
både en rådgivande och myndighetsutövande roll. Ledningsgruppen har identifierat ett
stort behov av att arbeta mer med att förenkla kundernas vardag; genom effektivisering,
digitalisering och ett gott bemötande. Det ger förutsättningar för långsiktigt hållbar
samhällsbyggnad och trygga kollegor. Handläggningstider och kundorienterade processer är
aktuella exempel på delar av verksamheten som behöver effektiviseras för kundens och
medarbetarens nytta.
Utifrån nuläget har ledningsgruppen identifierat ett stort behov av en samlande
övergripande strategi för förvaltningen med syfte att arbeta mot de mål som finns angivna i
koncernstyrkortet. Strategin för 2019 baseras utifrån nulägesanalysen på nyckelbegreppen
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Service, Bemötande och Tillgänglighet. De finns mer utförligt beskrivna i avsnitt 4,
”Prioriterade Utvecklingsområden”.


Ekonomi

SBF arbetar fortsatt under besparingsbeting, vilket innebär en minskad budget för 2019.
Ekonomin följs upp i delårs- och årsrapporten, och därför bryts de ekonomiska målen inte
ned i verksamhetsplanen. Även i nämndarbetet följs ekonomin noga över året. En kortare
sammanfattning av förvaltningens budget finns beskriven under ”2.4 Ekonomi”.
De besparingar som Samhällsbyggnadsförvaltningen gör genomförs med hela Region
Gotlands ekonomiska situation för ögonen, och att flytta kostnader från SBF till en annan
förvaltning görs enbart utifrån bedömningen att den andra förvaltningen kan utföra
uppgifterna på ett bättre, effektivare sätt med större kundnytta som resultat.

2.3 Koncernledningens gemensamma prioriteringar
Prioritering
Samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag
Kompetensförsörjning

Förvaltningen driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att öka närvaron
hos medarbetarna och minska personalomsättningen, vilket följs upp genom
att analysera sjuktal, friskvårdstimmesuttag samt resultaten i
medarbetarundersökningen. Att attrahera och behålla kompetens är
ytterligare en prioriterad fråga. Förvaltningen måste också anpassa sig efter en
ny arbetsmarknad och utveckla återkommande rutiner för att introducera och
internt utbilda nya medarbetare.

Digitalisering

Förvaltningen arbetar för en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess,
bland annat genom att driva DiSa, ett treårigt projekt som delfinansieras av
Tillväxtverket.

Styrning

Ledningsgruppen intensifierar arbetet med en strategiskt sammanhållen
förvaltning under 2019. Genom systematiskt kvalitetsarbete, ansträngningar
för en stärkt samverkanskultur och samspel med politiken arbetar vi för mer
effektiv styrning.

Service

Service kommer vara ett av de prioriterade områden under 2019 som
genomsyrar arbetet på förvaltningen. Förvaltningen ska utveckla sin roll som
både rådgivande och myndighetsutövande verksamhet i relation till sina
intressenter.
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2.4

Ekonomi

Organisationsnivå
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden / RT

Intäkter

Kostnader

Summa

Netto
15 077
11 075
52 573

78 725

Tabell 1: Budget 2019

Investeringar
MHN
BN
TN
Investeringar

Budget 2019
200
800
6 000
7 000

Tabell 2: Investeringsram

Kommentarer:

Utöver beslutad investeringsbudget finns en redan känd och kommande
budgetkompensation inom byggnadsnämnden (BN) på 1 200 tkr gällande enhet Geografisk
information, en investering som skjuts till 2019 istället för under 2018. Detta innebär att
den totala investeringsprognosen för 2019 är 8 200 tkr.

2.5

Medarbetare

Personal
Antal anställda

2017

2018

164

172

62
102
10

67
105
12

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentarer:

Till detta kommer cirka 115 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Tack vare DiSa-projektet har vi rekryterat fler medarbetare till förvaltningen; bland annat
mätningsingenjörer till enhet Geografisk Information samt verksamhetsutvecklare till enhet
Förvaltningsstöd. Förvaltningsstöd har även utökat med att anställa en HR-chef från april,
denne var tidigare inhyrd på deltid. Enhet Plan och enhet Miljö- och hälsoskydd har tillsatt
tidigare vakanser. Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter
tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.
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3 Mål
SBF arbetar med en vid bredd av frågor som gäller
Gotlands goda livsmiljö. Åtta enheter arbetar
tillsammans med tre nämnder och RS i olika
konstellationer för att säkra hållbar
samhällsutveckling på ön. Det skapar ett tydligt
behov av en gemensam syn på de strategiska
riktlinjer som ledningsgruppen har beslutat ska leda
förvaltningens arbete under 2019.
Utifrån riktningen för förvaltningen som angavs i
nulägesanalysen, där Service, Bemötande och
Tillgänglighet kommer prioriteras i alla
verksamheter, har SBF som helhet valt ut tre mål
från koncernstyrkortet som kommer vara viktigast
under året. Givetvis har förvaltningens arbete även
stor påverkan på de övriga mål som är tillämpbara,
de visas nedan.

Figur 1. Region Gotlands styrkort

I varje enskild enhets aktivitetsplan finns redogjort för nedbrutna aktiviteter, mål och
utvärderingar som leder till uppfyllnad av enhetens egna ansvarsområden, samt
samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål, och därmed uppfyllnad av de mål satta
i Region Gotlands koncernstyrkort.
3.1

Mål från koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort anger 32 mål, uppdelade på extern och intern påverkan.
SBF har en bred verksamhet som påverkar stora delar av det gotländska samhället. De mål
från koncernstyrkortet som är direkt tillämpbara på förvaltningens verksamhet är:
Samhälle

Verksamhet

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

19. God tillgänglighet till Region Gotland

6. En levande landsbygd och ett attraktivt Visby
för bibehållen interregional balans

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

7. Ingen bostadsbrist

24. Ledare skapar förutsättningar för att ta tillvara på
engagemang hos medarbetarna

12. Ett gott näringslivsklimat

25. Medarbetarna förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

14. Utveckla Gotland som ekokommun

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetarna ska
bibehålla god hälsa

16. Säkra tillgång till vatten av god kvalitet

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

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

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens strategi för 2019, där förvaltningen som helhet ska
ledas av prioriteringarna Service, Bemötande och Tillgänglighet, har ledningsgruppen som
nämnt valt ut tre prioriterade mål som kopplas till riktningen framåt. De är:
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Valda mål för SBF 2019
2. Gotlänningar känner sig delaktiga
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön
19. God tillgänglighet till Region Gotland

Ytterligare ett mål från koncernstyrkortet som finns genomgående i 2019 års prioriteringar,
aktiviteter och uppföljning är mål 12: Ett gott näringslivsklimat. Förvaltningen arbetar nära
öns näringsliv, och de effektiviseringar SBF satsar på kommande år kommer gynna företag
och företagande på flera sätt. Arbetet utvärderas genom NKI-mätningen, som bland annat
finns med i delårsrapporten och som återfinns i utvärderingen här under rubrik 6.
Uppföljning.
För att långsiktigt arbeta för en verksamhet i utveckling och där varje medarbetare är en
viktig del i att stärka förvaltningen, bygger den fortsatta strategin för 2020 på att arbeta för
medarbetarengagemang och ett inkluderande ledarskap. Detta kommer ta avstamp i de
kommande koncernstyrkorten för den här mandatperioden.
3.2

Mål från övergripande program

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter flera övergripande strategiska dokument som
påverkar verksamheten. Främst gäller det:
Övergripande dokument

Beskrivning

Region Gotlands
Miljöprogram

Programmets fyra fokusområden påverkar hur förvaltningen genomför tillsyner.

Region Gotlands
Bostadsförsörjningsplan

Planen agerar underlag till hur förvaltningen arbetar med den fortsatta
samhällsplaneringen på Gotland och agerar stöd i dialog med olika aktörer på
marknaden.

Översiktsplanen

Planen säkerställer att SBF förhåller sig till Region Gotlands satta intentioner för hur
mark- och vattenområden ska användas för en hållbar samhällsbyggnad för hela
regionen.

Integrationsstrategi för
Gotland 2017-2020

Strategin stödjer förvaltningen i samhällsplanering som främjar integration på
Gotland.

Regional Digital Agenda

Agendan är en handlingsplan som ska skapa nya digitala möjligheter för alla som bor
och verkar på Gotland, och stödjer SBF bland annat i arbetet med DiSa – projektet.

Tillväxtprogrammet

Programmet hjälper SBF i arbetet för att skapa förutsättningar för ett stärkt
näringsliv på Gotland.

Handlingsprogrammet för
skydd och olyckor

Programmet säkerställer att SBF på bästa sätt och med systematik verkar för skyddet
mot olyckor på Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att
räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid och genomförs på ett effektivt sätt.
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Strategin mot mäns våld
mot kvinnor

Strategin är en viktig del av jämställdhetsarbetet på SBF, och ringar in de satsningar
som behöver göras för att tillgodose en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare.

4 Prioriterade utvecklingsområden
Nedan följer de prioriterade utvecklingsområden som valts ut med bakgrund av nuläget.
Dessa områden bedöms av ledningsgruppen vara de viktigaste områdena att arbeta med för
att driva samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsarbete framåt under 2019 för att bidra
till de koncernövergripande målen. De tre prioriterade utvecklingsområdena och målen
som kopplas till dem ämnar beröra både interna och externa processer.
Strategisk
prioritering

Definition för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål från koncernstyrkortet

Service

Genom att ge snabb och rättssäker service bygger vi
Gotland samtidigt som vi säkrar våra medarbetares
välmående. Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar
både rådgivande och myndighetsutövande.

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

Tillgänglighet

Genom effektivisering och digitalisering skapar vi
fler, enklare och säkrare kontaktytor mot kunderna i
samhällsbyggnadsprocessen och mellan medarbetare.

19. God tillgänglighet till
Region Gotland

Bemötande

Genom att göra processer transparenta underlättar vi
för fler kunder och medarbetare att känna sig
delaktiga, korrekt bemötta, förstå information och få
den till sig på ett rättssäkert och hållbart sätt.

2. Gotlänningar känner sig
delaktiga

4.1 Rättssäkerhet – grunden i myndighetsutövning

Oavsett strategisk prioritering vilar förvaltningens verksamhet på rättssäkerhet, vilket är
grunden i all myndighetsutövning. Service, Tillgänglighet och Bemötande är inte koncept
som konkurrerar med rättssäkerhet eller som prioriteras högre – utan rymmer den
rättssäkra aspekten i vår definition.
4.2 Kostnadseffektivisering

SBF arbetar under besparingsbeting, och därför följer kostnadseffektivisering som en röd
tråd genom de följande aktiviteterna i Verksamhetsplanen 2019. Högre närvaro och bättre
hälsa hos medarbetarna, effektivare processer, minskade interna flaskhalsar och kortade
handläggningstider har alla stor positiv påverkan på ekonomin. Kompetensutveckling är
även i detta en prioriterad aspekt – att engagera, utveckla och behålla arbetskraft är en
förutsättning för SBF för att kunna nå målen och hålla budgeten.
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5

Prioriterade aktiviteter

Utvecklingsområde: Bemötande
Avser mål: 2. Gotlänningar känner sig delaktiga

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Stärka medarbetare i sin roll internt och externt

Påbörjad

x

Säkerställa nöjdare kunder

x

Arbeta för ökad tydlighet från ledningsgrupp till medarbetare på förvaltningen

x

Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare

x

Engagera fler och nya grupper i förslags och samrådsprocessen

x

Utvecklingsområde: Service
Avser mål: 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Korta handläggningstiderna så att de klarar satta lagkrav

x

Säkerställa fler avklarade ärenden än tidigare år

x

Arbeta för friska medarbetare

x

Utveckla IT-säkerhet

x

Utveckla effektivare processer i relation till IT
Utveckla hållbara samhällsbyggnadsmål för förvaltningen

x
x

Utvecklingsområde: Tillgänglighet
Avser mål: 19. God tillgänglighet till Region Gotland

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Säkerställa fler digitala och kompletta inkomna ärenden
Utveckla våra webbplatser

x
x

Arbeta för bättre återkoppling på medborgarnas kontakt och synpunkter
Förbättra tillgängligheten hos vår kundtjänst och kundmottagning

x
x

Avklarad anpassning till GDPR
Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga
Kartlägga flaskhalsar i interna arbetsprocesser för effektivitet

Påbörjad

x
x
x
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6
Uppföljning
För att säkerställa att förvaltningen arbetar mot de mål som är uppsatta för 2019 är de tre
valda målen nedbrutna i mätbara indikatorer. De beslutade och nedbrutna målen följs upp
löpande i delårsrapporter och Verksamhetsberättelsen, samt ligger till grund för
ledningsgruppens arbete under perioden. Den ekonomiska uppföljningen görs separat, dels
i nämndarbetet men även i budget, delår och årsrapporter. Måluppfyllelse för de valda
målen mäts som följande:
2.
Gotlänningar
känner sig
delaktiga

18. Ett
ansvarsfullt
samhällsbygga
nde som bidrar
till tillväxt på
hela ön

•

5 möjliggjorda tillfällen till utbildning och inspiration inom rättssäkerhet, service och bemötande för
medarbetarna innan årets slut

•

5 % förbättrad ( = 73) samlad NKI i kommunrapporten Löpande Insikt 2019

•

100 % förbättring ( 50 % av medarbetarna positiva) i förtroendemätning för ledningsgruppen i
oktober 2019

•

5 % förbättrad HME ( = 83) i medarbetarundersökningen

•

100 % av medarbetarna på SBF har en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan på plats vid
årets slut

•

5 genomförda medborgardialogs- och samrådsprocesser vid årets slut

•

20 genomförda aktiviteter i lokalsamhället (föreläsningar, konferenser, möten etc.) vid årets slut

•

30 % fler (= 75 % av ärenden) ärenden klarar satt tidsram i lagkrav i slutet av 2019

•

10 % fler (= 80 %) inkomna ärenden som fått beslut inom satt tidsram och lagkrav än 2018

•

5 % bättre (= 73) TEI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

Sjukfrånvaronivå på max 4,5 % hos medarbetarna i slutet av 2019

•

5 % bättre (=75) PAI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

10 % ökat uttag av friskvårdstimmen i slutet av 2019 jämfört med 2018

•

En förvaltningsövergripande IT - skyddsrond genomförd innan årets slut

•

Alla medarbetare ska ha gått utbildning inom Windows 10 och Office- paketet innan årets slut

•

Utvecklade mål för förvaltningens hållbarhetsarbete i relation till samhällsbyggnad klara innan årets
slut

•

Alla akuta insatser via räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen
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19. God
tillgänglighet
till Region
Gotland

•

20 % fler (= 68 %) av inkomna ansökningar till förvaltningen inkomna via e-tjänst

•

Kundutvärdering av SBFs webbplatser via enkät klar juni 2019

•

8 % bättre medeltal (= 90 % av alla e-post besvarade inom 2 dagar) i Regionens servicemätning i
kategorin ”Svarstider”

•

20 % bättre medeltal (= 35 % tillgänglighet på telefon) i Regionens servicemätning i kategorin
”Tillgänglighet”

•

Etablera en fysisk kundnöjdhetsundersökning vid kundmottagning innan årsslut

•

Beslutad handlingsplan för GDPR uppfylld vid årsslut

•

Utbildningspaket för nyanställda samt Introduktionsansvariga för nyanställda tillsatta juni 2019

•

Alla avbrott i det interna digitala arbetsflödet kartlagda juni 2019

•

En APT-satsning på alla enheter utifrån Strategin mot mäns våld mot kvinnor innan årets slut

6.1 Övergripande Uppföljningar/utvärderingar SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med löpande uppföljningar under året för att
utvärdera verksamheten och måluppfyllelse.
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Uppföljning kontrollplaner och produktionsmål
Lägeskontroll kompetensförsörjning
Ekonomisk uppföljning
Rapporten Löpande Insikt
Svenskt Näringslivs attitydundersökning
Uppföljning i nämnderna utifrån specifika uppdrag
Riktade uppföljningar från RSF/koncernledningen
Löpande uppföljning av verksamhetsplanen i ledningsgruppen

Indikatorer för löpande nämndinformation

7.1

Byggnadsnämnden











7.2

Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden (Bygg)
Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning (Bygg)
Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20 veckor)
(Bygg)
Handläggningstid – medianvärde (Bygg)
Ärendebalans (Bygg)
Antal inkompletta ärenden (Bygg)
Mottagna samtal hos kundtjänst
Kötid i medel för samtal till kundtjänst
Status överklagade ärenden
Miljö och hälsoskyddsnämnden






Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
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7.3

Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
Antal förelägganden (Förebyggande brand)
Samtliga team rapporterar särskilda händelser
Vid delår: utvärdering av avloppshanteringen i förhållande till bygglov ur ett
effektivitetsperspektiv
Tekniska nämnden






Antal utryckningar (Räddningstjänsten)
Antal sjukvårdsuppdrag (Räddningstjänsten)
Antal larm (Räddningstjänsten)
Ekonomiuppdatering (Räddningstjänsten)
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-04

MHN AU § 109

MHN AU § 109

BN Remiss - Samråd om detaljplan för
Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och
1:20 Vision 2018/4811

MHN 2018/3291

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter under bedömning
Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott beslutar att revidera beslutsmeningen
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan. Se vidare synpunkter under
avsnittet Bedömning”
Till
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter under bedömning”

Bedömning

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
2025 och framtagen strukturplan 2016. En av grundpelarna är att utvecklingen av
Visborgsområdet ska ha ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Eftersom området
består och kommer att bestå av flera detaljplaner är det viktigt att miljö och
hållbarhetsperspektivet finns med i alla de olika planerna. I detta planförslag gör
miljö och hälsoskyddsnämnden bedömningen att det perspektivet finns med.
Planförslaget integrerar exempelvis omhändertagande av dagvatten med byggande
och infrastruktur och behåller till stor del de höga natur- och kulturvärden som finns
inom området.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket bl.a. innebär att särskilda
hänsyn ska tas i bygg och anläggningsfasen. Visby vattenskyddsområdes föreskrifter
bör gås igenom innan arbete sätts igång. Innan exempelvis schaktning påbörjas ska
en anmälan om större schaktningsarbeten lämnas in till enhet miljö och hälsoskydd.
Gällande förorenad mark ska en översiktlig miljöteknisk undersökning avseende
tungmetaller, PAH:er och petroleum göras inför granskningsskedet. Rapport efter
utförd undersökning ska lämnas till enhet miljö och hälsoskydd för bedömning.
Planområdet är klassat som lågriskområde för radon. En markundersökning bör
göras innan byggnation för att konstatera om det lokalt finns högre värden. I så fall
bör byggnationen anpassas efter detta. Grundkonstruktionerna bör vara
radonskyddade.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-04

MHN AU § 109

Riktvärdena för vägtrafikbuller har höjts från 55 dBA till 60 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus vid fasad. Bullerberäkningarna visar att de nya riktvärdena klaras.
Inomhusvärdena har inte höjts utan ligger kvar på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45
dBA maximal ljudnivå. Höjningen av utomhusvärdena innebär att det är viktigt med
konstruktion och val av material för att komma ner i rätt inomhusnivå. Buller ska
även beaktas vid utformning av uteplats och placering av balkonger.
För att miljö- och hållbarhetsperspektivet i planförslaget inte ska förloras är det
viktigt att detta är tydligt definierat i planbeskrivningen och även följs upp i
bygglovsfasen.
Ärendets behandling under mötet

Enhetschef Mattias Edsbagge föredrar ärendet för nämnden. Arbetsutskottet
beslutar efter diskussion att revidera beslutsmeningen
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan. Se vidare synpunkter under
avsnittet Bedömning”
Till
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter under bedömning”
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-11-22
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MHN 2018/3291 MHN Vision 2018/4811

Anna Fagerberg

22 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

BN Remiss –Yttrande över detaljplan för Visborg 1:19 samt del
av Visborg 1:13 och 1:20 (Kv Ljuset och Lyktan) Vision
2018/4811

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter under bedömning

Bakgrund

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen
Visborg enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025
och framtagen strukturplan 2016. Planförslaget föreslår bostadskvarter med en
blandning av flerbostadshus och radhus och beräknas kunna inrymma ca 400
bostäder. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer publik
verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov.
Av samrådshandlingar framgår bl. a. följande:
Föreslagen plan bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planområdet ligger inom Regementsområdet, i direkt anslutning till kasernområdet
och kvarteret Skenet och omfattar ca 8,5 hektar. I strukturplan Visborg, godkänd av
regionfullmäktige 2016-04-25, har användningen för området preciserats för
flerbostads- och stadsradhus och centrumändamål. Visborg ska utvecklas till en ny
stadsdel i Visby som knyter an till staden. För Visborg finns även ett
hållbarhetsprogram framtaget, godkänt av regionfullmäktige 2016-04-25.
Programmet utgör en visionär grund för de ställningstaganden som gjorts i
strukturplanen.
Inom Visborgsområdet finns höga naturvärden. Regementsområdet har en tydlig
grönstruktur. Den befintliga vegetationen inom planområdet ger en vacker karaktär
med små grupper av träd och framträdande solitärer. Kvarteren är till viss del
bebyggda idag och några karaktärsbyggnader kommer att bevaras. Den nya
bebyggelsen ska i möjligaste mån ta hänsyn till den karaktärsfulla vegetationen och

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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dess kvaliteter. Den nuvarande rutnätsstrukturen ska fortsätta och fasadhöjder m.m.
ska relatera till trädens höjd och husens volymer får inte uppfattas som alltför
dominerande.
Inga kända markföroreningar finns inom området. Eftersom militär verksamhet har
bedrivits inom området under lång tid och marken ska användas för bostadsändamål
(känslig användning) bör en översiktlig miljöteknisk undersökning avseende
tungmetaller och petroleumprodukter göras inför granskningsskedet. I samband med
schaktningsarbeten eller dylikt bör uppmärksamhet iakttas beträffande lukt,
färgförändring eller annat som kan indikera förorening av något slag. Om förorening
upptäcks ska underrättelse omgående ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. Samtidigt kan karstförekomster
eller tjockare lager lera/moränlera innebära risk för högre halter. Byggnaderna bör
därför vara radonskyddande eller så ska en markradonundersökning utföras.
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde vilket innebär att hänsyn ska tas
till gällande föreskrifter. Kommunalt VA kommer att ordnas. Dagvatten kommer
fördröjas lokalt och huvudprincipen är att varje kvarter/område ska klara sin egen
fördröjning och baseras på en fördröjning av 20 mm nederbörd. Dagvattenhantering
ska utformas som en integrerad del av park, gårdsmiljö och gator samt bidra till
estetiska värden. För att bidra till dagvattenhantering och en grönare miljö ställs krav
på tak av sedumtyp på komplementbyggnader. Förprojektering av gator m.m ska
göras tillsammans med en övergripande dagvattenutredning.
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningar för
miljöanpassade uppvärmningslösningar optimeras. Området kan kopplas till GEAB:s
fjärrvärmenät som finns i området.
En bullerutredning har tagits fram som visar att planförslaget har förutsättningar att
uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller. Samtliga hus har tillgång till åtminstone
en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärden. Ingen huskropp får
mer än 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Samtliga bostäder uppfyller därmed
riktvärdena utan åtgärder.
Planförslaget bedöms inte innebära att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

Bedömning

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
2025 och framtagen strukturplan 2016. En av grundpelarna är att utvecklingen av
Visborgsområdet ska ha ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Eftersom området
består och kommer att bestå av flera detaljplaner är det viktigt att miljö och
hållbarhetsperspektivet finns med i alla de olika planerna. I detta planförslag gör
miljö och hälsoskyddsnämnden bedömningen att det perspektivet finns med.
Planförslaget integrerar exempelvis omhändertagande av dagvatten med byggande
och infrastruktur och behåller till stor del de höga natur- och kulturvärden som finns
inom området.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket bl.a. innebär att särskilda
hänsyn ska tas i bygg och anläggningsfasen. Visby vattenskyddsområdes föreskrifter
bör gås igenom innan arbete sätts igång. Innan exempelvis schaktning påbörjas ska
en anmälan om större schaktningsarbeten lämnas in till enhet miljö och hälsoskydd.
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Gällande förorenad mark ska en översiktlig miljöteknisk undersökning avseende
tungmetaller, PAH:er och petroleum göras inför granskningsskedet. Rapport efter
utförd undersökning ska lämnas till enhet miljö och hälsoskydd för bedömning.
Planområdet är klassat som lågriskområde för radon. En markundersökning bör
göras innan byggnation för att konstatera om det lokalt finns högre värden. I så fall
bör byggnationen anpassas efter detta. Grundkonstruktionerna bör vara
radonskyddade.
Riktvärdena för vägtrafikbuller har höjts från 55 dBA till 60 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus vid fasad. Bullerberäkningarna visar att de nya riktvärdena klaras.
Inomhusvärdena har inte höjts utan ligger kvar på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45
dBA maximal ljudnivå. Höjningen av utomhusvärdena innebär att det är viktigt med
konstruktion och val av material för att komma ner i rätt inomhusnivå. Buller ska
även beaktas vid utformning av uteplats och placering av balkonger.
För att miljö- och hållbarhetsperspektivet i planförslaget inte ska förloras är det
viktigt att detta är tydligt definierat i planbeskrivningen och även följs upp i
bygglovsfasen.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-11-22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Fagerberg
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Förslag till detaljplan för

Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20
(Kv Ljuset och Lyktan)
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2012/2585
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018‐10‐03
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PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
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Planförslaget är upprättat hos;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000vxl
e‐post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den regle‐
rar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, stor‐
lek på byggnader, placering av byggnader, gång‐ och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan‐ och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra för‐
slaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat för‐
farande.

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då samhälls‐
byggnadsförvaltningen anser att den har stor betydelse genom att planområ‐
det utgör en känslig miljö där både byggnader och miljön i de centrala delarna
av Regementsområdet har ett stort kulturhistoriskt värde. Detaljplanen är
också av principiellt intresse som ett av de första områdena för ny bostadsbe‐
byggelse inom Visborgsområdet.
Exploateringsavtal kommer att behöva tecknas för att reglera utbyggnad och
fastighetsbildning för bl a allmän platsmark.
Beslut om förnyat planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Got‐
land den 8 februari 2017.
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av grundkartans information.
Grundkartan är upprättad 2017‐05‐11 och uppdaterad 2018‐03‐26 (koordi‐
natsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 2000). Planförslaget är upprättat
med planbestämmelser enligt Boverkets nationella standard.
__________________________________________________________________________________
3 (43)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Planens syfte och huvud‐ Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg en‐
drag
ligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 och
framtagen strukturplan 2016. Planförslaget föreslår bostadskvarter med en
blandning av flerbostadshus och radhus. Här ska också finnas inslag av bygg‐
rätter för mer publik verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov.
Som en del av kärnan i Regementsområdet och det första större bostadsområ‐
det ska utbyggnaden hålla en hög kvalitet avseende bl a material och utform‐
ning av utemiljön och följa framtagna gestaltningsprinciper.
Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att bibehållas vilket in‐
nebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. De uppvuxna
tallarna är ett tydligt stadsbyggnadselement som ska framhävas i gestalt‐
ningen och bevaras i den utsträckning det är möjligt. Detta innebär att fasad‐
höjder mm ska relatera till tallarnas höjd och husens volymer får inte uppfatt‐
tas som allt för dominerande. Några av de befintliga byggnaderna är särskilt
karaktärsskapande och ska i möjligaste mån bevaras, främst exteriört.
Mot den mer trafikerade Vädursgatan och Kung Oscars väg föreslås lamellhus
som skapar en s k ”tyst sida” mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska
upplevas för kompakt och monoton är det här särskilt viktigt med en varierad
takfots‐ och nockhöjd. Genomsnittshöjden här medger fyra våningar och in‐
redd vind. Enstaka partier får överskridas med en våning men måste då komp‐
enseras med ett lägre parti.
I anslutning till Regementsgatan finns befintlig bebyggelse med olika karaktär
vilket bidrar till en trivsam brokighet i stadsrummet. Längs Regementsgatan
och Lägergatan bör därför skalan på den nya bebyggelsen hållas något lägre
och en variation av bebyggelsetyper eftersträvas, men fortfarande med en
tydlig förankring i rutnätsplanen där även vegetationen ingår som ett viktigt
stadsbyggnadselement.
Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering, gemen‐
samma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Kvartersgator ska integreras i
och följa den övergripande rutnätsindelningen för gatunätet.
Bedömning av miljöpå‐
verkan

De nu kända förhållandena om området innebär, enligt Region Gotlands be‐
dömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfatt‐
ning att en miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i yttrande
2017‐07‐14 att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
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Lägesbestämning

Planområdet ligger inom Regementsområdet, i direkt anslutning till kasernom‐
rådet och kv Skenet.

Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar ca 8,5 hektar

Markägoförhållanden

Marken, del av Visborg 1:13 samt Visborg 1:19, ägs i dagsläget av PEAB AB. En‐
ligt ett avtal med PEAB FU Visby AB, godkänt av regionfullmäktige 2018‐06‐18,
§ 99, kommer Region Gotland bl a att överta mark som avses bli allmän gatu‐
mark inom Regementsområde. Planförslaget omfattar också en del av Visborg
1:20, intill Lägergatan.

__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby föreslås i
denna del av Visborgsområdet blandad användning. Aktuellt planförslag be‐
döms följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och de grundläg‐
gande utbyggnads‐ och gestaltningsprinciper som anges. Bland annat innebär
detta att ny bebyggelse växer inifrån och ut, med hänsyn till platsens historia
och befintligt byggnadsbestånd.

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt. Det angränsas i norr av detaljplanen för fd ka‐
sernområdet som antogs av BN 2007‐08‐29. I öster finns en detaljplan för kv
Skenet, antagen av RF 2014‐02‐20. I närheten finns också antagna detaljplaner
för idrotts‐ och rekreationsområdet (RF 2012‐10‐15) samt för f d soldathem‐
met (KF 1974‐02‐11).

Gällande detaljplaner

Kommunala beslut
i övrigt

I strukturplan Visborg, godkänd av regionfullmäktige 2016‐04‐25, har använd‐
ningen för området preciserats och kv Ljuset föreslås för flerbostads‐ och
stadsradhus och kv Lyktan för i huvudsak centrumändamål. Visborg ska ut‐
vecklas till en ny stadsdel i Visby, som tydligt knyter an till staden.
För Visborg finns även ett hållbarhetsprogram framtaget, godkänt av region‐
fullmäktige 2016‐04‐25. Programmet utgör en visionär grund för det ställ‐
ningstaganden som gjorts i strukturplanen.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur Strukturplan Visborg

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom Visborgsområdet finns höga naturvärden. Regementsområdet har en
tydlig grönstruktur. Den befintliga vegetationen inom planområdet ger en
vacker karaktär med små grupper av träd och framträdande solitärer, framför
allt tallar men även inslag av björk, lönn, kastanj och lind. Kvarteren är till viss
del bebyggda idag och några karaktärsbyggnader kommer att bevaras. Den
nya bebyggelsen ska i möjligaste mån ta hänsyn till den karaktärsfulla vegetat‐
ionen och dess kvaliteter.

__________________________________________________________________________________
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Tallarna utgör karaktärsträd inom området

I planförslaget har på vissa ställen lagts ut bestämmelser om vegetationsskydd,
marklov krävs för trädfällning (a1). Bland annat skyddas grupper av värdefulla
tallar längs Regementsgatan och Vädursgatan.

Värdefull grönstruktur inom planområdet (Illustration Archus)

Lindallén längs Kung Oscars väg är en del av ett längre allésystem och fungerar
som infartsallé till den f d kaserngården med tillhörande byggnader. Trädav‐
stånd i raden är ca 6 m och mellan raderna 10 m. Lindarna står i ett relativt
trängt läge som resulterar i en tydlig pelarsalskaraktär, med raka stammar och
krontak som sluter sig först efter 10‐12 m. Det skapar en känsla av volym och
rymlighet. Kvaliteter som faller väl in för en tänkt entré till Visborg och vidare
förslag till gångfartsområde som diskuteras längs Visborgsallén och Rege‐
mentsgatan. Allén längs Kung Oscars väg ska bevaras (träd1) och omfattas av
biotopskydd. Hänsyn till detta har tagits vid avgränsningen mellan bygg‐
rätt/kvartersgräns och allmän plats. Avståndet från alléns södra trädrad till
kvartersgräns blir 7 m och till byggrätten 10 m. Inom de 7 m som blir allmän
__________________________________________________________________________________
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platsmark planeras för en separat enklare gångväg. Gång‐ och cykelväg före‐
slås att placeras på den norra sidan om allén. Det exakta läget för gc‐vägen är
inte fastslaget. Den kommer att integreras i den stadsdelspark som planeras
norr om Kung Oscars väg.

Allé Kung Oscars väg

Föreslagen bebyggelsestruktur syftar till att områdets befintliga gröna kvali‐
teter med t ex tallarna, till stor del kan stå kvar på bostadsgårdarna och bidra
till kvaliteter i utemiljön och ge området en specifik karaktär. Bostadsgårdarna
kan förvaltas som en gemensamhetsanläggning där mindre komplementbygg‐
nader tillåts (g2). Enstaka parkeringsplatser, t ex handikapplatser tillåts.
 Gårdar och parkytor ska ha en lummig karaktär och det ska finnas ut‐
rymme för vistelse och odling.
 Den offentliga miljön ska utformas så att den upplevs som trygg, dyg‐
net runt. Detta genom god belysning, tydliga stråk och siktlinjer samt
få barriärer.

__________________________________________________________________________________
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En större gemensam grönyta, till nytta för båda kvarteren, sparas i kv Ljuset
som ”kvarterspark” (g4). Om en förskola placeras i befintlig byggnad 042 kan
delar av parken nyttjas som förskolegård. Ytan är också betydelsefull för om‐
händertagandet och av dagvattnet genom anläggande av lokala fördröjnings‐
magasin. ”Kvartersparken” ska förvaltas som en gemensamhetsanläggning
(g2, g4).

Kvartersparken (Idéskiss Archus Landskap)

Geotekniska
förhållanden

Enligt sårbarhetskartan ligger området som klass 4, berggrund överlagrad av
tjockare (mer än 1 m) jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur över‐
lagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet.
I angränsande detaljplan för kv Skenet redovisas bl a att stabiliserande vatten‐
ytor har påträffats på ca 1.1 ‐ 1.6 m djup, vilket innebär att källare bedöms
som olämpligt (b1). Halvt nedsänkta parkeringsdäck och ytvattenmagasin för
dagvatten bedöms dock som genomförbart. Inför granskningsskedet ska dock
en geoteknisk utredning tas fram för att belysa möjligheterna till nedsänkt p‐
däck, grundläggningsförhållanden, källarmöjligheter m m.

Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Men eftersom militär
verksamhet har bedrivits och marken ska användas för bostadsändamål (käns‐
lig markanvändning) bör en översiktlig miljöteknisk undersökning avseende
tungmetaller och petroleumprodukter göras inför granskningsskedet. I sam‐
band med schaktningsarbeten eller dylikt bör uppmärksamhet iakttas beträf‐
fande lukt, färgförändring eller annat som kan indikera förorening av något
slag. Om en förorening upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön ska underrättelse omgående ske
till miljö‐ och hälsoskyddsnämnden enligt 10 kap 11 § i miljöbalken.

Radon

Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon. Men eftersom karstföre‐
komster eller ett tjockare lager lera/moränlera kan innebära risk för högre hal‐
ter ska byggande ske radonskyddande om inte en markradonundersökning
klargör rådande förhållanden.

Vattenskydd

Planområdet ligger inom sekundärt vattenskydd vilket innebär att hänsyn ska
tas till gällande föreskrifter.

Fornlämningar

Inom området finns inga kända fornlämningar.
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Bebyggelseområden
Den nya bebyggelsen med sina gator, grönytor och torg ska ha en karaktär
som har sin utgångspunkt i den befintliga strukturen. De centrala delarna i Vis‐
borgsområdet, Regementsområdet, är utbyggt i en rutnätsplan och befintlig
bebyggelse är orienterad utifrån denna, med en placering parallellt med ga‐
torna. Karaktäristiskt för Visborg är också den grönska med sina tallar som
präglar området. Sammantaget ger det ett luftigt och strukturerat intryck med
olika karaktär i olika delar. Planförslagets förebild finns i en levande och blan‐
dad småstad med tät och måttlig hög bebyggelse, som inte bygger mycket
högre än befintliga tallar. En variation av takfots‐ och nockhöjden är viktigt och
särskilt längs Vädurgatan för att gaturummet ej ska upplevas för storskaligt
och monotont.

Situationsplan (Idéskiss Archus Arkitektur)

Bebyggelsen tillåts vara högre och mer sammanhållen mot huvudgatorna Vä‐
dursgatan och Kung Oscars väg där lamellhus skapar en tyst sida mot gården.
I anslutning till Regementsgatan finns befintlig bebyggelse med olika karaktär
vilket bidrar till en trivsam brokighet i stadsrummet. Längs Regementsgatan
och Lägergatan hålls därför skalan på den nya bebyggelsen något lägre och en
variation av bebyggelsetyper eftersträvas, men fortfarande med en tydlig för‐
ankring i rutnätsplanen där även vegetationen ingår som ett viktigt stadsbygg‐
nadselement.
Kvartersindelningen som bildas genom den tydliga rutnätsstrukturen ger goda
förutsättningar för en ordnad etappvis utbyggnad.
Några av de befintliga byggnaderna har höga enskilda värden och dessutom
stor betydelse för upplevelsen av området som helhet. Befintliga byggnader
som ska bevaras ges skydds‐ och varsamhetsbestämmelser. Se vidare under
rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö”. Övriga befintliga
byggnader inom området avses att rivas.
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Exempel på befintlig bebyggelse och värdefull miljö inom kv Ljuset och Lyktan
(Foton Archus)

För området ska följande övergripande gestaltningsprinciper gälla:
 Ny bebyggelse ska följa befintlig bebyggelsestruktur i ett rutnätsmöns‐
ter. Gatunätet, inklusive kvartersgator, ska bygga vidare på det befint‐
liga vägnätet, med en silningsprincip utan återvändsgator.
 Bebyggelsen ska placeras parallellt längs gatorna med viss förgårds‐
mark.
 Området ska ha en blandad bebyggelse med olika typer av bostadshus
för en variation; med lamellhus, punkthus och stadsradhus, i ett sam‐
spel med äldre byggnadsbestånd. Vilket också ger ökad möjlighet till
olika upplåtelseformer.
 Småskalig handel och andra centrumfunktioner vid torgen i områdets
norra och södra del, är viktiga inslag för en levande stadsdel.
 Befintliga kvaliteter; grönstruktur samt viss utpekad värdefull och ka‐
raktärsskapande bebyggelse ska tillvaratas.
 Mindre byggnader som cykelförråd, soprum placeras i anslutning till
bostadsbyggnader.

Referensbild variation takfots‐/nockhöjd samt småskalig handel, Tyresö strand
(Foto Archus)
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Flygperspektiv 3D‐modell (Idéskiss Archus)

Bostäder

Förslaget beräknas kunna inrymma ca 400 bostäder i form av lägenheter och
radhus. Utbyggnaden kommer troligtvis att ske etappvis med en början norri‐
från.
Ny bostadsbebyggelse planeras i huvudsak som tre olika hustyper; lamellhus,
punkthus och stadsradhus.
Lamellhusen (f1)
Mot den mer trafikerade Vädursgatan, ger denna bostadstyp en tyst sida mot
gården. Lamellhusen, med en variation i nock‐/byggnadshöjder återfinns också
mot Kung Oscars väg. Variationen i nock‐ och takfotshöjd är viktig för att skapa
en dynamik i gestaltningen och på så sätt undvika en monoton upprepning,
framför allt mot Vädursgatan. Den högre bebyggelsen mot Vädursgatan och
Kung Oscars väg motiveras av de mer storskaliga gaturummen som huvudga‐
torna kommer att utgöra och karaktären på det stadslandskap som planeras
att växa fram väster om Vädursgatan. Variationen innebär en snitthöjd på 4
våningar samt inredd vind. En begränsad ”torndel” i 5 våningar, med vindsvå‐
ning tillåts, med högsta nockhöjd på 22.5 m, men måste då kompenseras med
ett lägre parti.



Nockhöjd (och byggnadshöjd) ska variera/avvika från den genomsnitt‐
liga nockhöjden i 25‐35% av byggnaders längd inom respektive bygg‐
rätt (e1).
Högsta nockhöjd får, i vissa delar uppgå till högst 22.5 m mot Vädurs‐
gatan och Kung Oscars väg. Men medelvärdet av alla nockhöjder inom
respektive byggrätt får inte överskrida nockhöjden 19 m, inom bygg‐
rätten (e2). Motsvarande blir gällande för byggnadshöjden, där me‐
delvärdet blir ca 13 m, vilket styrs av takvinkeln. Medelvärdet ska räk‐
nas ut med hänsyn till nockens höjd och dess längd.
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Markperspektiv – vy från Vädursgatan mot nordost (Skiss Archus)

I anslutning till Lägergatan och Regementsgatan i den södra delen av kv Lyktan
ska lamellhusbyggnaderna hållas något lägre (3 våningar samt inredd vind)
med en tillåten högsta nockhöjd på 16 m. Här är höjdregleringen anpassad till
befintliga byggnader i kvarteren och till den bebyggelse som finns och planeras
inom kv Skenet.
För en ökad flexibilitet och en god funktion för centrumverksamheterna ska
bottenvåningarna i lamellhusen hålla en högre takhöjd, minst 3.40 m (f12).
Den branta takvinkeln gör att taken snabbt viker av och takfoten som håller
tallarnas höjdskala blir den dominerande upplevda höjden. På så sätt erhålls
en god exploateringsgrad samtidigt som tallarna blir tongivande. Generellt ska
nedanstående gestaltningsprinciper tillämpas:










Entréer ska vara genomgående i bottenvåningar (f7) för en god kopp‐
ling till både gata och gårdar.
Balkonger ska vara indragna mot allmän gata och får sticka ut högst
0.6 m (f3).
Husen placeras i förgårdslinje mot gata; 2.5 m mot Vädursgatan och
kvartersgata (p1), 3 m mot Kung Oscars väg (p2), 5 m mot Lägergatan
(p5), 8 m mot Regementsgatan (p6).
Takvåningar kan inredas med takterrasser inom sadeltaken, inskurna i
takytan. Mot gårdssidan tillåts enstaka takkupor överskrida byggnads‐
höjden, högst 30 % av fasadlängden (f13).
Fasader ska vara av puts eller tegel med varierad färgsättning (f5 &
f8).
Träpanel kan av arkitektoniska skäl användas i väderskyddade lägen,
vid balkonger och indragna entréer (f6).
Takmaterial ska vara av taktegel och/eller falsad plåt, gärna i ett par
kulörer för variation (f2).
Balkongräcken ska vara av målat smide (f4).
Takvinkel ska vara 45 grader och utformas som sadeltak (f14).
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Skisser lamellhus (Archus)

Punkthusen (f10) i 4 våningar placeras parvis två och två (p3) mot Regements‐
gatan. Punkthus kan möta värdefull vegetation, grupper av tallar, på ett bra
sätt. De ger också Regementsgatan den variation som eftersträvas.
 Husen placeras parallellt med gatan (p4).
 Fasader ska vara av puts eller tegel med varierad färgsättning (f5 &
f8).
 Takmaterial ska vara av taktegel och/eller falsad plåt (f2).
 Balkongräcken ska vara av målat smide (f4).
 Högsta nockhöjd får vara 16 m.
 Tillåten byggnadsarea per punkthus är högst 360 kvm (e3).

Inspirationsbild punkthus
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Takstudier (Foto och modellbild Archus)

Stadsradhus (f11) får byggas i 3 våningar med en gestaltning som upplevs som
2.5 våningar. De placeras mer skyddat i den inre delen av kvarteren, med till‐
hörande förgårdsmark. Uteplats anordnas på trädgårdssidan. Infällda terrasser
kan anordnas inom sadeltak. Yttre tillägg såsom pergola och häckar på för‐
gårdsmarken samt avskiljande träskärmar vid uteplatser bör ges en enhetlig
utformning.
 Husen på den nordvästra sidan av den genomgående kvartersgatan
placeras i förgårdslinje mot kvartersgata, 3 m förgårdsmark. På den
sydöstra sidan kan radhusen gavelställas och grupperas på ett friare
sätt.
 Fasader ska vara av puts eller tegel i varierad färgsättning (f5 & f8).
 Takmaterial ska vara av taktegel och/eller falsad plåt, gärna i ett par
kulörer för variation (f2).
 Nockhöjden ska vara högst 11 m.
 Byggnadshöjden ska vara högst 7 m.
Vid ett eventuellt minskat behov av parkeringsplatser inom området finns möj‐
lighet att längs den nordvästra sidan av kvartersgatan bygga fler radhus på den
yta som i nuläget är avsedd för parkering (g3).

__________________________________________________________________________________
16 (43)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

Referens‐/inspirationsbild stadsradhus (Bild Archus)

Sektions‐ och fasadskisser stadsradhus (Archus)
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Markperspektiv radhus (Skiss Archus)

Komplementbyggnader
Komplementbyggnader såsom cykelförråd, sop‐ och miljöbodar får placeras på
sk korsmark. På de flesta ytor avsedda för gemensamhetsanläggning för parke‐
ring (g3) får carport uppföras.
 Tillåten nockhöjd är högst 4.5 m.
 Tak ska vara av sedumtyp (f9).

Förrådshus som miljöstugor och cykelparkering ska utföras med tak av sedumtyp
(Bild Archus landskap)

Arbetsplatser, övrig be‐
byggelse, offentlig och
kommersiell service

Inom planområdet finns en del verksamheter överensstämmande med plan‐
förslaget. Dessutom finns ett tidsbegränsat bygglov för en ändrad användning
av en f d militär förrådsbyggnad i kv Lyktan. Lovet avser småindustri/kontor/la‐
ger och gäller t o m 2020‐12‐31. Befintlig byggnad och verksamhet ryms inte
inom planförslaget. Utöver detta finns också ett antal minder hus/förråd/ba‐
racker inom planområdet som avses att rivas. De byggnader som kommer att
behållas finns närmare beskrivna under rubriken ”kulturhistorisk bebyggelse
och värdefull miljö”.
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Tygverkstaden i kv Lyktan

I strukturplan Visborg finns en övergripande idé om att samla centrumverk‐
samheter till kv Lyktan. Under planarbetet har dessa tankar vidareutvecklats
till att istället skapa och möjliggöra publika mötesplatser som torg och vissa
stråk med krav på viss centrumverksamhet inom ett större område, som om‐
fattar hela kärnan av Regementsområdet. Detta överensstämmer också med
intentionerna i angränsande befintliga detaljplaner där vissa byggnader/bygg‐
rätter är utpekade för centrumändamål enligt liknande principer.
Publika verksamheter som småskalig handel och andra centrumfunktioner vid
torgen i planområdets norra och södra del, är viktiga inslag för en levande
stadsdel. Invid torgen ska därför vissa av de befintliga byggnaderna (C) och en‐
trévåningarna i de nya byggnaderna innehålla lokaler för centrumändamål
(B2). Som en komplettering till kraven på centrumändamål ges också möjlighet
att även i andra lägen integrera viss centrumverksamhet ‐ i en del av lamellhu‐
sens entrévåningar (B1) samt i några av de befintliga byggnaderna. Förhopp‐
ningen är att ge goda förutsättningar för en levande och blandad stadsdel.

Situationsplan med föreslagna verksamheter inlagda (Skiss Archus). Centrumändamål är
även möjligt i bottenvåningarna mot Vädursgatan och Lägergatan/Regementsgatan. Se yt‐
terligare information nedan.
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Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är
att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad olika
verksamheter. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, bio‐
grafer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan ser‐
vice. I användningen ingår även byggnader för exempelvis föreningslokaler,
samlingslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård
som t ex vårdcentral.
Befintliga hus Avar (Hus 045) och fd Wisborgsmässen (Hus 106) invid det norra
torget i kv Ljuset är lämpliga för centrumändamål. Avar nyttjas redan idag för
kontor och konferens. Vid det södra torget finns hus 064, fd Stridsvagnsga‐
rage. Även denna byggnad är lämplig för en mer publik användning, där s k
”bolokaler”, där man kombinerar bostad med en mindre lokal för en verksam‐
het, skulle kunna vara en intressant lösning.
Befintligt hus 042, Norra Manskapsbaracken, mitt i området har ett stort kul‐
turhistoriskt värde och ska bevaras. Som alternativ användning till bostäder
skulle den kunna användas som förskola, där den gemensamma kvarterspar‐
ken i så fall kan komplettera förskolans behov av utemiljö.
Inom Visborgsområdet är en stor del av Region Gotlands förvaltningar place‐
rade. I närområdet finns också en vårdcentral, skola (F‐9) samt förskola i privat
regi. Ett särskilt boende planeras i kv Skenet. När Visborgsområdet utvecklas
fortsättningsvis bör möjligheten för att etablera ytterligare offentlig service
beaktas.
Närmaste matvaruaffär är i dagsläget Ica Wisborg vid korsningen Stenkumla‐
väg/Allégatan. I övrigt finns en viss kommersiell service i närområdet så som
t ex restauranger, gym mm.
Totalt inom Visborgsområdet finns idag (2018) ca 1 500 arbetsplatser.
Kulturhistoriskt värdefull Regementet Visborgs slätt anlades 1887, öster om det övningsfält som redan
bebyggelse och miljö
fanns i anslutning till Kungsladugården. Planområdet ligger inom det som be‐
tecknas som Gamla lägret med förråd, manskapsbaracker, officersbyggnad, of‐
ficerspaviljong och underofficerspaviljong. Många av dessa byggnader finns
ännu kvar och några av dem inom planområdet.
Länsmuséet gjorde 2005 en kulturhistorisk inventering av Regementsområdet.
Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet men vissa byggnader och
miljön har ett stort kulturhistoriskt värde. Stor hänsyn ska tas till byggnadernas
och miljöns ursprungliga karaktär. Planens bebyggelsestruktur utgår från den
rutnätsstruktur som råder. Exempelvis tillvaratas befintlig väg, som tidigare
hette Västervägen, förbi Hus 042 ‐ Norra Manskapsbaracken som kvartersgata
och GC‐väg.
Tyréns har i en kulturvärdesanalys, rapport daterad 2018‐05‐29, bl a beskrivit
de fyra byggnader som ska bevaras.
1. Hus 042 ‐ Norra Manskapsbaracken/Intendenturförråd
2. Hus 045 Avar ‐ Officerspaviljong/Markenteri/Lokaler för Drift‐ och ser‐
viceenhet
3. Hus 064 – Stridsvagnsgarage och –verkstad
4. Hus 106 ‐ Officersbyggnad/Underofficersmäss/Wisborgsmässen
__________________________________________________________________________________
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Aktuella byggnader att bevara, numrerade enligt Fortifikationsverkets byggnads‐ID. (Kultur‐
värdesanalys Tyréns)

Under planarbetet har analysen kompletterats med bedömningar avseende
byggnadernas tekniska status. Hus 045 och Hus 064 bedöms vara i gott skick
medan Hus 042 och Hus 106 har bl a omfattande fukt och rötskador där också
hussvamp förekommer. I byggnaderna har man även funnit kreosot.
De fyra byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde och skapar en god
återblick till Visborgsområdets tidigare användning. Genom att bevara och för‐
valta dessa byggnader, främst exteriört, får också det nya området en extra
kvalitet genom den historiska läsbarheten. Byggnaderna får leva vidare med
en ny användning. Placeringen centralt i området gör t ex Hus 042 lämplig för
bostadsändamål eller förskola. De övriga byggnaderna ligger i anslutning till de
föreslagna torgen och är därmed lämpliga för publik verksamhet.
Arbetet med att renovera och återställa kommer troligtvis att påbörjas paral‐
lellt med planprocessen. När rivningsanmälan lämnas in kommer krav på doku‐
mentation m m att ställas i samband med startbeskedet. Ambitionen är att
”lappa och laga” så mycket som möjligt med fokus på att bevara och återställa
det exteriöra. Sanering och renovering ska utföras varsamt så att underlig‐
gande byggnadsdetaljer och ytskikt kan undersökas och dokumenteras för att
sedan ingå som underlag för en framtida gestaltning. Hela rivningsförfarandet
och underliggande konstruktioner bör fotodokumenteras.
Målsättningen är att byggnaderna ska ha sin ursprungliga exteriör och samti‐
digt hålla en nybyggnadsstandard för den användning som anges i detaljpla‐
nen. Med kulturvärdesanalysen som grund kan detta säkerställas genom en
god dialog mellan inblandade parter under renoveringsprocessen samt beak‐
tande av skydds‐ och varsamhetsbestämmelserna.
Nedan ges en kortfattad beskrivning och status av respektive byggnad som ska
bevaras med tillhörande skydds‐ och varsamhetsbestämmelser.
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Hus 042 ‐ Norra Manskapsbaracken/Intendenturförråd
Byggnaden är den enda av ursprungligen två Manskapsbaracker och ingår i
Gamla lägrets äldsta bebyggelse. Den är därmed en av områdets bäst beva‐
rade byggnad från infanterilägrets tillkomst, 1888‐1889. Den är byggd efter
typritningar i tidstypisk s k schweizerstil, princip helt i trä med en symmetrisk
fasad och grundplan på en naturstenssockel. Fasaden är sannolikt ursprunglig
med snickeridetaljer och dekorinslag som takfotskonsoler, dörr‐ och fönster‐
omfattningar samt fönsterbågar. Byggnaden har en enkel och huvudsakligen
mycket ursprunglig prägel. Tillbyggnaderna mot gavlarna är senare tillägg som
vid en renovering och ombyggnad till annan användning sannolikt kan tas bort
(efter dokumentation) utan att de höga kulturvärdena påverkas.

Hus 042 – förr och nu (Bilder Tyréns & Archus)

Utvändigt syns spår efter trämask i den bärande timmerstommen. Det är osä‐
kert hur angreppen har påverkat stommens tekniska status. Fasadens brädbe‐
klädnad är nästan oskadad men påverkad av tidens tand. På övervåningen luk‐
tar det kreosot. Det är osäkert hur omfattande de arsenikhaltiga delarna är i
byggnadens konstruktion. Vid analys av taktäckning och invändiga träkon‐
struktioner har farliga ämnen konstaterats. Pärlspontpanel på bottenvåningen
uppvisar även angrepp av skadlig svampväxt. Statusen på ”kattvindarna” är
okänd.
Varsamhetsbestämmelser:
(k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr‐ och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proport‐
ioner vara lika ursprungliga.
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
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Hus 045 Avar ‐ Officerspaviljong/Markenteri/Lokaler för Drift‐ och serviceen‐
het
Byggnaden är uppförd 1889 som officerspaviljong. Officerarna ägde byggna‐
den och bekostade själva uppförandet. Därför uppfördes aldrig officerspavil‐
jonger efter några typritningar, till skillnad från manskapsbaracker och funkt‐
ionsbyggnader. Byggnaden har byggts om och ut i omgångar åt flera håll. Den
fick namnet Avar i samband med en stor ombyggnad, 1988, för att husera
Drift‐ och serviceenheten med hörsal, lektionssalar mm. Byggnaden är en av få
representanter från den äldsta lägerperioden, med gemensamma drag i
materialitet och formspråk med t ex närliggande Wisborgsmässen (Hus 106).
Flera ombyggnader har ändrat och förenklat byggnadens förfinade symmet‐
riska panelarkitektur.

Hus 045 – förr och nu (Bilder Tyréns & Archus)

Mycket av ursprungsvolym och takfall samt fältindelade fasad med tidstypiska
regelbundna foder kring dörrar och fönster kan dock avläsas. Ursprunglig föns‐
ter‐ och dörrsättning och bevarade dekorativa element kan också avläsas när
man jämför med äldre fotografier.
Varsamhetsbestämmelser:
(k2) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr och fönstersättning, takfall i varierade höjder och formspråk ska bibehål‐
las.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
__________________________________________________________________________________
23 (43)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proport‐
ioner vara lika ursprungliga. (Gäller ej lägre kringgärdade om‐ och tillbyggna‐
der)
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
Hus 064 – Stridsvagnsgarage och – verkstad
Byggnaden uppfördes 1937 som garage och verkstad för stridsvagnar. Innan
regementet upphörde användes den som bok‐ och blankettförråd och garni‐
sonsarkiv. Byggnaden är en av få representanter från början av upprustnings‐
perioden mellan 1937‐1945. Den är tydligt funktionalistisk i sitt formspråk,
men parafraserar antikens klassiska formspråk med t ex släta halvkolonner i
fasaden. Det finns endast ett par (sannolikt ursprungliga) garageportar kvar
som minner om dess ursprungliga funktion. Dörrar och fönster följer huvud‐
sakligen byggnadens modernistiskt anslagna ton med sparsmakade historiska
förtecken, men har i viss mån ändrats/bytts ut vid renoveringar och ombygg‐
nader.
Exteriören är därmed i viss mån flexibel och tillåtande för mindre ändringar,
tillägg eller återställande till tidigare utförande. Byggnadens kompakta form
och volym, låg och vid, gör den svår att inreda uteslutande för bostadsändamål
och kan med fördel med sitt läge intill det södra torget istället ges en mer pub‐
lik användning.

Hus 064 – dagens utformning (Foto Archus)

Varsamhetsbestämmelser:
(k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr‐ och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proport‐
ioner vara lika ursprungliga. Gäller ej lägre kringgärdade om‐ och tillbyggna‐
der)
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.
Hus 106 ‐ Officersbyggnad/Underofficersmäss/Wisborgsmässen
Byggnaden är en av de få bevarade byggnader som ingick i det Gamla lägret
från 1888. Den byggdes som ett expeditionshus och senast har den använts
som mässbyggnad. Den byggdes i tidstypisk panelarkitektur, s k schweizerstil.
Idag är den inklädd med eternitplattor. Under finns rester av en välartikulerad
träfasad, med växelvis stående och liggande dubbelfasspontade panelbräder,
regelbundet fältindelade av profilerade listverk och foder. Den är en av få re‐
presentanter från den äldsta perioden och den enda bevarade i sitt slag inom
området. Eftersom den har stått oanvänd och kallställdes under lång tid är den
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i mycket stort behov av renovering. Delar av byggnaden har allvarliga fukt‐ och
rötskador, är angripen av äkta hussvamp samt har asbest‐ och PAH‐haltiga
byggnadsmaterial. Invändiga ytskikt är angripna av mögel. I samband med sa‐
nering och rivning av sekundära ytskikt få man bedöma vilka inredningsdetal‐
jer som kan komma att ingå i en framtida gestaltning.
En restaurering och återställning till ursprunglig exteriör skulle göra Wisborgs‐
mässen till en portalbyggnad och berika både området och den gotländska
byggnadskulturen. Husets läge och utformning gör att det kan vara lämpligt
för bostäder eller någon centrumfunktion med tanke på närheten till det norra
torget.

Hus 106 – förr och nu (Foton Tyréns & Archus)

Skydds‐ och varsamhetsbestämmelser:
(q1) Byggnad får inte byggas till eller på (efter avlägsnande av eternit på fasad
samt balkong och veranda mot väster och där återskapa ursprunglig fasad).
k1) Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller tidstypisk historiserad fasad,
dörr‐ och fönstersättning, takfall och formspråk ska bibehållas.
(k3) Naturstenssockel samt fasad och listverk i profilerat och dekorativt format
trä ska i form och material bibehållas.
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(k4) Portar, dörrar och fönster ska till form, material, indelning och proport‐
ioner vara lika ursprungliga.
(k5) Taktäckning ska vara av skivindelad falsad plåt.

Friytor
Lek och rekreation

Några hundra meter sydost om planområdet finns ett stort område detaljpla‐
nelagt för idrott och rekreation. Inom planområdet finns ytor för bostadsgår‐
dar samt ett större, för kvarteren, gemensamt parkområde där också dagvatt‐
net ska omhändertas och fördröjas. Parkrummet ska fungera som samlings‐
plats (kvarterspark) för hela området med utrymme för odling, social samvaro
och gröna värden (g4). Om Hus 042 används till förskola kan samnyttjande ske
för utevistelse.
Riktlinjer för park och grönytor
 Växtmaterialet i området ska spegla årstidsväxlingarna för en attraktiv
och varierande utemiljö.
 Mark‐ och växtmaterial som används ska vara hållbara och funktion‐
ella.
 Det bör finnas utrymme för större tillåtande gräsytor där utrymme ges
till bollspel, picknick etc.
 Parkmiljön samt övriga grönytor ska utformas så att de upplevs som
trygga dygnet runt.
 De gemensamma större rummen ska ha en variation i skala och
grönska. Brokighet stärker upplevelsen och orienterbarheten i områ‐
det.
 Större rörelsestråk och cykelvägar kan beläggas med asfalt.
 Lekytor och mindre vistelseytor kan avgränsas med klippta eller friväx‐
ande häckar.
Gestaltning av bostadsgårdar
 Spara karaktärsskapande vegetation, t ex tallar, marklov för trädfäll‐
ning (a1).
 Växtmaterial, markmaterial och utvändig utrustning ska vara väl av‐
vägda och harmonisera med byggnadernas gestaltning och färgsätt‐
ning. Växtmaterial ges en tydlig trädgårdskaraktär och möjlighet ska
ges till enklare odling.
 På gårdarna ska finnas plats för en god när‐och lekmiljö för de små
barnen.
 Det ska vara nära och bekväma parkeringsmöjligheter för cykel, inom
bostadsgårdarna ska det också finnas väderskyddade cykelplatser.
 Bostadsgårdarnas hårdgjorda vistelseytor och gångsystem ska beläg‐
gas med betongmarksten, natursten eller stenmjöl.
 Förrådshus utförs med tak av sedumtyp för att bidra med till en grö‐
nare närmiljö (f9).
 Vistelseytor avgränsas med häckar och planteringar.
 Gårdarna (g2) ska vara bilfria, ingen omfattande parkering tillåts,
endast enstaka handikapplats.
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Markperspektiv bostadsgård, flerbostadshus(Skiss Archus)

Naturmiljö

Planområdet ligger centralt i Visborgsområdet och har naturreservatet Södra
Hällarna på gångavstånd, cirka 750 meter västerut. Direkt norr om Kung
Oscars väg planeras för en stadsdelspark.

Vattenområden

Inga naturliga vattenområden finns inom planområdet. Planförslaget medger
att dagvattnet skulle kunna fördröjas genom ytvattensmagasin inom båda
kvarteren.

Gator, trafik och torg
Gatunät, gång‐och cykel‐ Föreslagna gator; huvudgator, lokalgator och kvartersgator, inom planområdet
trafik samt torg
följer det övergripande rutnätsmönstret och ska vara sammanhängande med
en god sammankoppling till omgivande strukturer. Det innebär att inga åter‐
vändsgator föreslås och trafiken tillåts sila genom/genom kvarteren. Samma
principer gäller för gång‐ och cykeltrafik.
I samrådsförslaget har gatunätet en preliminär måttsättning/gestaltning. Inför
granskningsskedet ska en förprojektering av gator m m i plan‐ och närområdet
göras tillsammans med en övergripande dagvattenutredning. Det är viktigt att
det finns en samordning mellan dessa strukturer, både tekniskt och gestalt‐
ningsmässigt. Gestaltning och utformning av gator, gc‐vägar och torg ska följa
nedanstående principer. Hörnavskärningar (5 m) görs mot allmän gata.
 Befintlig historisk gatustruktur i rutnät behålls och utvecklas.
 Gatustrukturen ska hållas tydlig och överlag ska det finnas få fysiska
barriärer för att skapa trygga och tillåtande rörelsestråk genom områ‐
det. Utfartsförbud tydliggör detta ytterligare.
 Den inre gatustrukturen, kvartersgatorna, ska upplevas som grön med
inslag av s k regnträdgårdar (se dagvatten) och alléträd.
 De inre gång‐ och cykelstråken knyts samman med omgivande stråk i
området.
 Parkeringsytor och p‐däck ska ha inslag eller omges av grönska för ett
mjukare intryck.
 P‐däck ska utföras med tak av sedumtyp (f9).
 Torgytorna ska beläggas med genuina material och ha inslag av ge‐
nomtänkta platsbildningar samt inslag av grönska.
 Torgytorna ska ha möjlighet till cykelparkering och enstaka parke‐
ringsplats.
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Planområdet gränsar till Regementsgatan som ingår i angränsande detaljplan
för kv Skenet. Regementsgatan är planlagd som lokalgata. I strukturplan Vis‐
borg föreslås Regementsgatan i denna del, på sträckan mellan Visborgsallén
och Lägergatan, kunna gestaltas som ett s k ”shared space” (gångfartsom‐
råde). I ett tidigt skede innan Regementsområdet är fullt utbyggd är troligtvis
andelen människor som rör sig i området för få för att ett gångfartsområde ska
fungera optimalt. Som första del av gångfartsområdet bör sträckan kring tor‐
get vid Visborgsallén iordningställas.

Regementsgatan – Visborgsallén, ”shared space” (Illustrationsskiss Archus Landskap)

Lägergatan, lokalgatan söder om kv Lyktan har sin slutdestination österut, vid
idrotts‐ och rekreationsområdet. Västerut slutar den idag i Vädursgatan men
tanken är att den på sikt ska kunna förlängas ut till Toftavägen och bli en av in‐
farterna till Visborgsområdet.

Exempel gatusektions Lägergatan (Skiss Archus Landskap)
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Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 2000 bilar/d och en has‐
tighetsbegränsning på 30 km/h På den södra sidan planeras en gc‐väg och på
den norra sidan en trottoar.
Vädursgatan kommer att vara en huvudgata inom Visborgsområdet. Gatan
kommer att nyttjas för en del tung trafik som bland annat ska till och från verk‐
samhetsområdet.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 6000 bilar/d och en has‐
tighetsbegränsning på 40 km/h. På sikt ska gång‐ och cykelväg anläggas på
båda sidor. Vägområdets bredd medger viss kantstensparkering, eventuellt
kombinerat med trädplanteringar och omhändertagande av dagvatten.

Exempel gatusektion Vädursgatan (Skiss Archus Landskap)

I korsningen mot Kung Oscars väg finns plats för att anlägga en cirkulation. Vä‐
dursgatan kan eventuellt i en framtid få en förlängning genom norra Visborg
och kanske med en sammankoppling med Stenkumlaväg norr om Färjeleden.
Musikgatan (föreslaget gatunamn) gränsar till kv Ljuset och kv Lyktan och går
mellan Regementsgatan och Vädursgatan. Den är en lokalgata för bostäderna
och viss matning kommer också att ske till verksamheterna i den sydöstra de‐
len av kv Lyktan. Mot Musikgatan hålls en förgårdsmark på 2.5 m, som ej får
bebyggas.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 1000 bilar/d och en has‐
tighetsbegränsning på 30 km/h. Möjlighet finns att anordna viss allmän kant‐
stensparkering.
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Exempel gatusektion Musikgatan (Skiss Archus Landskap)

Kung Oscars väg gränsar till kv Ljusets norra del. I denna del finns en dubbelra‐
dig lindallé. Vägen utgör en av huvudinfarterna till Visborgsområdet, från Tof‐
tavägen.
Gatans utformning bör utgå från en trafikmängd på ca 4500 bilar/d och en has‐
tighetsbegränsning på 40 km/h. På den norra sidan om allén kommer det att
anläggas en separat gc‐väg. Detta område gränsar till den planerade stadsdels‐
parken Donners hage, vilket också ger en viss flexibilitet i dragningen av gc‐
vägen. Söder om allén finns plats för en separat gångväg.

Exempel gatusektion Kung Oscars väg (Skiss Archus Landskap)

Visborgsallén gränsar till planområdet och ingår i angränsande detaljplan för
kasernområdet. Det finns planer på att sträckan mellan Kung Oscars väg och
Regementsgatan gestaltas som ett gångfartsområde. Tillsammans med det fö‐
reslagna torget skapas en entréplats för Visborg.
Kvartersgator förvaltas som en gemensamhetsanläggning (g1). De ska följa rut‐
nätsidén och upplevas och gestaltas som en del av den övergripande allmänna
gatustrukturen samt ha en gestaltning och utformning som tydligt prioriterar
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gående och cyklister. En stor del av angöringen samt en viss del av parkeringen
kommer att lösas genom kvartersgatorna. Eftersom kvartersgatorna ska bidra
till en sammanhängande infrastruktur bör dessa vara gemensamma för samt‐
liga fastigheter och inte delas upp i flera gemensamhetsanläggningar inom re‐
spektive kvarter. Längs kvartersgatorna tillåts avfallshantering i form av s k
sopkasuner.

Exempel gatusektion Kvartersgata (Skiss Archus Landskap)

Torg. Inom planområdet föreslås två publika torg (allmän plats). I kv Ljuset i
anslutning till Visborgsallén norr om hus Avar och i kv Lyktan mot Lägergatan.
För att stärka torgen som mötesplats får en del av byggnaderna intill torgen
bestämmelsen centrumändamål. Publika, allmänna och kommersiella lokaler
tillsammans med bostäder ger goda förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Illustration, det södra torget (Skiss Archus Landskap)
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Gång‐ och cykelvägar. Utöver möjligheten till gång‐ och cykeltrafik på allmänna
gator säkras också möjligheten att röra sig genom kvarteren på delar av kvar‐
tersmarken. Så kallade x‐områden för allmännyttig gång och cykeltrafik läggs
på ytor avsedda för kvartersgator och i vissa andra stråk (x1).

Illustration planerade gc‐stråk (Skiss Archus Arkitekter)

Kollektivtrafik

Stadsbussen, linje 1, trafikerar Visborgsområdet på Visborgsallén. Vid en utök‐
ning av kollektivtrafiken ska Regementsgatan och Vädursgatan vid behov
kunna ingå i kollektivtrafikens nät. Busshållplatser ska utformas med väder‐
skydd och sittmöjligheter. De ska även vara väl belysta samt gestaltas så att de
upplevs som trygga. Cykelparkering bör läggas nära i anslutning till busshåll‐
platser för att underlätta resande.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering löses i huvudsak som markparkering inom den egna fastigheten, på
gemensamhetsanläggning (g3) eller som kantstensparkering på kvartersgator
(g1). Möjlighet finns att bygga två parkeringsdäck i två plan, ett inom kv Ljuset
och ett inom kv Lyktan. Nockhöjden får vara högst 4.5 meter och de ska vara
halvt nedsänkta och halvt upphöjda. För en grön upplevelse från bostäderna
samt en fördröjande effekt av dagvatten ska taken vara av sedumtyp (f9). Den
kantstensparkering som möjliggörs på lokal‐ eller huvudgator kan inte tillgodo‐
räknas för bostädernas behov utan blir ett allmänt tillskott.
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Idéskiss halvt nedsänkt p‐däck ‐ modell, fasad, sektion (Archus)

Föreslagna parkeringsytor (Skiss Archus Landskap)

Planförslaget utgår från den parkeringsstrategi som nu är under framtagande.
Det innebär bl a följande parkeringstal ska kunna uppfyllas: 8 bilplatser per
1000 kvm BTA bostäder, 5‐11 bilplatser per 1000 kvm BTA kontor och 12‐15
bilplatser per 1000 kvm BTA sällanköpshandel. Nuvarande parkeringsstrategi
har högre parkeringstal och om den fortsättningsvis skulle komma att gälla
kommer det att påverka möjligheterna att utnyttja byggrätterna fullt ut. Vid
ett minskat parkeringsbehov finns möjlighet att bygga fler radhus längs den
genomgående kvartersgatan.
Angöring till bostäder och övriga verksamheter sker via kvartersgator och all‐
männa gator, som tillsammans ska bilda ett sammanhängande vägnät utan
vändplaner.
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Det finns goda möjligheter att anordna cykelparkering i olika lägen inom plan‐
området.
Störningar

Under planarbetet har en bullerutredning tagits fram av ACAD‐International
AB, daterad 2018‐05‐30. Den visar att planförslaget har förutsättningar för att
uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller enligt SFS 2015:216 med ändringar
2017:359. Samtliga hus har tillgång till åtminstone en uteplats i anslutning till
bostaden som uppfyller riktvärden. Ingen huskropp får mer än 60 dB(A) ekvi‐
valent ljudnivå (frifältsvärde) vid fasad. Samtliga bostäder uppfyller därmed
riktvärden utan åtgärder.

Teknisk försörjning

Lägen för allmännyttiga ledningar säkerställs genom att de kan läggas på all‐
män platsmark. På kvartersmark kan ledningar förläggas i kvartersgator genom
planbestämmelse för s k u‐område.
Enligt information, i samband med leverans av grundkartan, har vissa led‐
ningar ett osäkert läge i grundkartan. Det innebär att de kan behöva handgrä‐
vas minst en meter från markerad ledning på kartan.

Vatten och avlopp

Anslutningar för vatten och spillvatten till Region Gotlands ledningsnät kan
ordnas vid kvarters‐/fastighetsgräns. Vatten‐, avlopps och dräneringsledningar
behöver ha en åtkomst på som är 6 m brett, med ledningen i mitten.
Dagvatten
Med nuvarande kunskap bedöms inte marken vara lämplig för infiltration av
dagvatten. Däremot kommer krav att ställas på en fördröjning av bl a takvat‐
ten. Lokal fördröjning föreslås ske genom ytvattenmagasin och vidare avled‐
ning till Region Gotlands ledningsnät. På kvartersgator kommer bl a krav på re‐
ning att ställas. Pågående förprojektering av gatunät och övergripande dagvat‐
tenhantering inom Visborg ska redovisa hur hanteringen av dagvattnet på ga‐
tumark inom planområdet ska lösas.
För exploateringsområdet har en principlösning tagits fram där området inde‐
las i områden utifrån dagvattnets uppsamlingsområden. Dessa områden går
senare att ytterligare dela in med tanke på etappvis utbyggnad av området.
Huvudprincipen är att varje kvarter/område ska klara sin egen fördröjning.
Detta klaras överallt utom ifrån området kring det södra torget som måste le‐
das till den sydvästra delen av kv Lyktan. Modellen bygger på att ett område
ska kunna fördröja 20 mm nederbörd, d v s volymen dagvatten som träffar
marken vid 20 mm nederbörd. (Som jämförelse genererar ett 10‐årsregn med
10 minuters åtkomsttid ca 13 mm, ett 30‐årsregn under 10 minuter ca 20
mm.)
I samband med bygglov preciseras gestaltningen och hänsyn kan tas till bl a av‐
rinningskoefficienter när olika markmaterial fastslås och man vet hur stora
planteringsytorna är o s v.




Dagvattenhantering ska utformas som en integrerad del av park‐ och
gårdsmiljöerna samt bidra till estetiska värden. För att bidra till dag‐
vattenhanteringen och en grönare miljö ställs krav på tak av sedumtyp
på komplementbyggnader (f9).
Parkområdet samt den södra flerbostadshusgården ska ge möjlighet
till översvämningsyta vid stora vattenflöden och ska därför höjdsättas

__________________________________________________________________________________
34 (43)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________



efter dessa förutsättningar med en något skålad form. (Höjdsättning
klarläggs inför antagande)
Regnträdgårdar (genomsläppliga växtbäddar för infiltration av dagvat‐
ten från närliggande hårdgjorda ytor) kan anläggas i den inre gatu‐
strukturen.

Fördjupning/precisering av dagvattenhanteringen kommer att göras inför
granskningsskedet när ytterligare kunskap finns avseende de geotekniska/‐
hydrologiska förhållanden samt när den övergripande dagvattenhanteringen
för Visborg är klarlagd. Detta ska också samordnas med gestaltning och ut‐
formning av gator.

Inspirationsbilder dagvattenhantering (Archus Landskap)

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området kan kopplas till GEAB:s fjärrvärme‐
nät som finns i området. Fjärrvärmeledningar behöver ha en åtkomst på ett
område som är 6 m brett med ledningen i mitten.

El

Området är anslutet till GEAB:s ledningsnät. Säkerhetsavstånd för grävning är
1 meter åt vardera hållet.
I kv Ljuset, vid korsningen Musikgatan/Regementsgatan finns en transforma‐
torstation. Den behöver ett skyddsavstånd på 5 m runt om och tillgänglighets‐
kravet är främst från öster och väster. En mindre yta ges markanvändningen
teknisk anläggning (E1) för att säkra stationen. Möjlighet finns att uppgradera
den för en större kapacitet inom befintlig byggnad. Högsta nockhöjd sätts till
4.5 meter. Anläggningen behöver ej stå på en egen fastighet utan nyttjandet
kan regleras genom t ex servitut. En integrering med en parkeringsyta går bra
under förutsättning att tillgänglighetskravet och säkerhetsavståndet till bygg‐
naden upprätthålls.
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Befintlig transformatorstation, redovisat läge på situationsplan
(Foto och illustration Archus)

Tele/Fiber

Området är anslutet till TeliaSoneras teleledningsnät. Åtkomst till ledning
måste vara minst 1 meter på vardera sidan.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt en‐
ligt gällande regler. Råd och anvisningar finns i Avfall Sveriges handböcker.
Allmänna gator och kvartersgator ska tillsammans bilda ett gatunät enligt sil‐
ningsprincipen med god tillgänglighet för bl a avfallshantering. Avfallslös‐
ningen inom området föreslås bli en kombination av nedgrävda sopkasuner
och miljöbodar, där miljöbodarna i första hand ska användas för avfall kopplat
till förpacknings‐ och tidningsinsamlingen.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd 4:e kvartalet 2018
Granskning 1:a‐2:a kvartalet 2019
Godkännande/Antagande 3:e‐4:e kvartalet 2019

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av allmänna VA‐ledningar. Regionen
upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter.
Regionen ansvarar för om‐ och utbyggnad av den allmänna platsmarken inom
planområdet, d v s gatorna; Vädursgatan, Kung Oscars väg, Musikgatan och Lä‐
gergatan samt de båda torgen.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvatten‐ och vattenledningar. Exploatören ansvarar för anläggande av förd‐
röjningsmagasin för dagvattnet. Exploatören ansvarar också för all fastighets‐
bildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar och servitut. Ex‐
ploatören ansvarar även för att byggnader, kvartersgator och gång‐ och cykel‐
banor, infarter, garage och parkeringsplatser, grönytor m m inom kvarters‐
mark iordningställs.
I samband med byggnationen ska exploatören utföra erforderliga geotekniska
undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar.
Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksane‐
ringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står där‐
med för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtagan‐
den, förutom det som reglerats i tidigare avtal.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet; gator
och torg.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
För säkerställande och reglerande av exploatörens del av gatukostnaderna för
Visborgsområdet har avtal upprättats mellan PEAB FU Visby AB och Region
Gotland, godkänt av regionfullmäktige 2018‐06‐18, § 99. Detta avtal omfattar
även de allmänna gatorna inom planområdet. De båda torgen inom planområ‐
det omfattas dock inte av detta avtal.
Ersättning för mark som under avtalsprocessen avyttrats och som behöver lö‐
sas in för anläggande av allmänna gator ska regleras i exploateringsavtal mel‐
lan Region Gotland och exploatören. Exploateringsavtalet ska även reglera ge‐
nomförande‐ och kostnadsansvaret för genomförandet av detaljplanen rö‐
rande anläggandet av gator, torg, VA‐anläggningar, dagvattenanläggningar, x‐
områden m.m. Exploateringsavtalet ska ha upprättats innan antagandet av de‐
taljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska villkoren enligt exploa‐
teringsavtalet vara uppfyllt för att bygglov ska ges.
För den transformatorstation som står på Visborg 1:13 inom kvartersmark
kommer markupplåtelseavtal alternativt servitut/ledningsrätt att behöva upp‐
rättas mellan markägaren och ledningshavaren.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, ge‐
mensamhetsanläggning
mm

Områden för allmänna gator och de båda torgplatserna ska genom fastighets‐
reglering överföras från Gotland Visby Visborg 1:13 och Visborg 1:19 till reg‐
ionens fastighet Visby Visborg 1:9.
Fastighetsregleringar kan även komma att beröra fastigheter som exploatören
tidigare har avyttrat, t ex Visborg 1:20.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande‐ och upplåtelseformer som väljs kommer för kvartersgata, markparke‐
ring, parkeringsgarage, bostadsgårdar och avfallshanteringen behov uppstå av
att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhets‐
anläggning ska denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska
utan ersättning överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till
samfällighetsföreningen.
Den stora grönytan, ”kvartersparken”, i kv Ljuset ska kunna nyttjas av samtliga
boenden och verksamheter och bör därför i en gemensamhetsanläggning där
samtliga kommande fastigheter ingår.

Fastighetsplan

Inga fastighetsindelningsbestämmelser föreslås.

Servitut
Ledningsrätt

För regionala VA‐ledningar som eventuellt kommer att dras över kvartersmark
ska utan krav på ersättning servitut eller ledningsrätt bildas. Detsamma gäller
för eventuella ledningar för el och kommunikation. För x‐områden (för gång
och cykeltrafik) ska servitut bildas. Inom planområdet finns befintliga lednings‐
och nyttjanderätter som behöver beaktas eller tas bort.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra,
d v s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anlägg‐
ningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam.

Regionens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför regionala kostnader för anläggande av
gator och övriga allmänna platser. Gatukostnaderna kan inte bedömas i detta
läge då de är avhängiga av beslut rörande bl a gatubredd, gång‐ och cykelba‐
nor och dagvattenhantering vilket kommer att utredas i kommande projekte‐
ring. Gatukostnadsersättningen mellan regionen och exploatören har reglerats
i tidigare avtal, se under rubriken ”Avtal”.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatören kommer att ha kostnader för de åtgärder som kommer att utföras
av regionen för anläggande av de båda torgen liksom för eventuell lednings‐
flytt. Kostnaderna kan för närvarande inte bedömas, se ovan.
Kostnader kan även uppkomma för inlösen av mark som tidigare har avyttrats
av exploatören. Detta avser mark som eventuellt behövs för en breddning av
gator.

__________________________________________________________________________________
38 (43)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2012/2585
Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (Ljuset & Lyktan)
2018-10-03
____________________________________________________________________________________________

I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, lednings‐
rättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering, ga‐
rage, VA‐ledningar inom kvartersmark, fördröjningsmagasin för dagvatten,
uppförande av byggnader mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning
av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och loka‐
ler.
Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för torgen. Ersättningsfrågan
för övrig allmänplatsmark har reglerats i avtal, se under rubriken ”Avtal”.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kom‐
mun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till bygg‐
naden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än 4 våningar
medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av bärbar
stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara sådan
att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50
meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Inför samrådet har en trafikbullerutredning tagits fram. Under planläggningen,
inför granskningsskedet, ska utredningar avseende markradon, geoteknik samt
markteknisk utredning för känslig markanvändning avseende markförore‐
ningar göras. Dessutom ska dagvattenhanteringen inom kvarteren redovisas
med en mer specifik lösning. En förprojektering av de allmänna gatorna m m
kommer också att tas fram av Region Gotland inför granskningsskedet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör cirka 400 lägenheter och cirka 2 600 kvm bta för cent‐
rumändamål. Gemensamma ytor på kvartersmark är en större grönyta och fö‐
reslagna kvartersgator. Exploateringsgraden är cirka 0.5 – 0.6. Inom planförsla‐
get ryms även allmänna gator som gränsar till kvarteren och två mindre torg.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt ska‐
das. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tä‐
torter.

Kulturmiljö

Områdets befintliga kulturvärden och hänsynstagande till dessa finns be‐
skrivna under rubriken ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö”.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är närvarande under ett planarbete, då
de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionen beak‐
tande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Området integreras i en stadsstruktur som ska utvecklas till en blandad och
förhoppningsvis levande stadsdel. I området planeras också för en större ge‐
mensam grönyta. I dagsläget finns en del gång‐ och cykelvägar i området som
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en del av ett större sammanhängande nät. Närhet finns till befintlig kollektiv‐
trafik och i Visborgsområdet finns planer på förskola och skola. En privat för‐
skola och skola finns i planområdets omedelbara närhet. Tillgången och när‐
heten till grönområden och idrottsanläggningar är också mycket god, vilket ger
möjlighet för lek och utevistelse. Sammantaget ger det goda förutsättningar
för en bra livsmiljö, inte minst för barn.
Jämställdhets‐
perspektivet (KS §
257/2009)

Tillgänglighet

Bostadsområdet har en placering med närhet till natur, GC,‐vägar, kollektivtra‐
fik, mataffär, arbetsplatser samt kommande förskola och skola. I dagsläget
finns inga bostäder inom Visborgsområdet men det pågår byggande av ett
vårdboende och planering för ytterligare flera hundra nya bostäder. I planför‐
slaget har stor vikt lagts på en struktur som kan skapa omsorgsfulla tydliga och
trygga stråk. Ovanstående ger förutsättningar för en god grund för ett tryggt
och jämställt boende.
Tillgängligheten till och inom området bedöms som god. Området är tämligen
plant och kollektivtrafiken trafikerar idag Visborgsallén med relativt god turtät‐
het under vardagar. Planförslaget innehåller ett finmaskigt nät med lokalgata,
kvartersgator och GC‐stråk som kopplas samman med omgivande nät vilket
ger goda möjligheter att röra sig inom och genom området. Under den fort‐
satta utbyggnaden av Visborgsområdet kommer tillgängligheten till närlig‐
gande grön‐ och rekreationsområden utvecklas och förbättras. Utformningen
av utemiljö, bostäder, lokaler m m ska följa de lagstadgade tillgänglighetskrav
som finns.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö och
hållbarhet

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelsen får stora kvaliteter med en blandad stadsmässig
bebyggelse som utgår från värden från en äldre användning och struktur. De‐
taljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyg‐
gelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar. Genom att ha en
god och medveten ambition vid gestaltningen av bostadsgårdar och andra
gröna ytor kan också den biologiska mångfalden gynnas med varierande och
framför allt inhemsk vegetation. Växterna ska gynna såväl pollinerare som fåg‐
lar. Insektshotell samt fågelholkar kan placeras på väl valda platser.
En sol‐/skugganalys i 3D‐modell visar att bebyggelsestrukturen överlag ger bra
förutsättningar för ljusa lägenheter och gårdar som kan skapa trivsamma ute‐
miljöer där befintliga träd ger naturlig skugga. I de områden där radhuslängor
kan placeras med gavlarna mot den genomgående kvartersgatan kan solför‐
hållandena bli något sämre. Här bör radhuslängornas exakta placering stude‐
ras närmare inför projektering så att man uppnår attraktiva utemiljöer.
Planförslaget utgår från de övergripande ställningstaganden som gjorts i struk‐
turplanen och hållbarhetsprogrammet för Visborg. Där fokus bl a lagts på håll‐
bart resande och dagvattenhantering. För närvarande pågår ett arbete på reg‐
ionstyrelseförvaltningen med att utarbeta mer konkreta mål avseende hållbar‐
hetsaspekterna. Syftet är att framöver kunna säkra och inarbeta dessa inom
ramen för de möjligheter regionen har; detaljplaner, markanvisningar, exploa‐
teringavtal etc.
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Sol‐/skugganalys för 21 juni kl 09.00

Sol‐/skugganalys för 21 juni kl 18.00

Sol‐/skugganalys för 21 mars kl 15.00
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Hälsa och säkerhet
Miljö‐ och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåver‐
kan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planpro‐
cessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft bedöms ej överskridas. Större korsningar med
längre stopp saknas så därför bedöms avgasnivåerna vara väl under risken för
ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten. En exploatering enligt planförslaget kommer
inte att innebära ökad risk för negativ påverkan för grundvattnet jämfört med
nuläget. Relativt rent regnvatten kommer att infiltreras i begränsad omfatt‐
ning och resterande dagvatten fördröjs lokalt inom kvarteret och leds sedan
till Regionens system.
Inga miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget.

Klimatanpassning

Anläggande av gröna tak på komplementbyggnader skulle kunna vara positiva
förändringar både för att motverka värmeeffekter och hantera dagvatten. Lo‐
kalklimatet och luftreningen gynnas av bl a stora träd, gröna tak och lövskug‐
gande vegetation samt dagvattenhanteringen som regnträdgårdar och över‐
svämningsytor.
Eftersom en stor del av parkering ska lösas på gemensamma ytor finns goda
möjligheter att skapa laddplatser för elbilar. Planområdets läge med närhet till
busslinje 1 och ett relativt väl utbyggt gc‐nät ger också goda förutsättningar
för boende att nyttja kollektivtrafiken eller att använda cykeln som transport‐
medel.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagandet av detalj‐
planen har vunnit laga kraft. Motivet till en genomförandetid på 10 år är att
utbyggnaden troligtvis kommer att ske etappvis under en längre tid.

Övrigt

Inom planområdet förslås nya kvarters‐ och gatunamn. Kvarteren får namnen
Ljuset och Lyktan. Nya gatunamn blir Lägergatan och Musikgatan. Sedan tidi‐
gare fastställda gatunamn är Regementsgatan, Vädursgatan och Kung Oscars
väg. Eventuellt bör också en namnsättning av ett par av kvartersgatorna göras.
Marklov krävs inom vissa områden för att säkra att vissa karaktärsträd/dungar
bevaras (a1).
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/GC‐stråk
ska vara tillgängliga för samtliga byggrätter inom respektive kvarter. Gemen‐
samhetsanläggningen för den större parkytan inom kv Ljuset ska vara tillgäng‐
lig för samtliga inom planområdet.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänste‐
män

SBF: Maria James, Christian Hegardt, Lena Beckman, Kerstin Jakobsson, Tomas
Looström
TKF: Per Seigerlund, Lennart Klintbom, Mikael Hassellind, Lars Westerlund, Lisa
Larsson
m fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018‐10‐03

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Eva Werkelin
Planarkitekt
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Enskilda avlopp

1. Inledning
Dessa riktlinjer gäller fr.o.m. 1 januari 2019. Riktlinjerna är en uppdaterad version av
tidigare ”Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar (1-40 hushåll)” från miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2009-01-01. Riktlinjerna baseras på Havs- och vattenmyndighetens
Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).
Syftet med dessa riktlinjer är att fungera som verktyg och underlag för hur avloppsfrågorna
skall hanteras i samband med nyexploatering som baseras på enskilda avloppslösningar,
samt vid förbättringar av redan befintliga avloppsanläggningar. Gotlands ofta sprickiga
berggrund och tunna jordtäcken kräver betydande försiktighetsåtgärder för att grundvattnet
inte ska påverkas negativt. Det är därför viktigt att befintliga fastigheter och deras behov av
en god vattenkvalité beaktas, så att de inte riskeras i samband med nya exploateringar.
Riktlinjerna förbättrar möjligheterna att i ett tidigt skede kunna meddela sökande vilka
redovisningar och krav som ställs för en hållbar avloppshantering. Riktlinjerna är endast
vägledande och beslut tas i varje enskilt ärende med stöd av miljöbalken.
1.1 Lagstöd och strategiska dokument
1.1.1

Miljöbalken

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten från
hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller bland annat bakterier och näringsämnen.
Avloppsvatten skall enligt miljöbalken 9 kap 7 § avledas och renas eller tas omhand så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
De hushåll som ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska
ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. För samlad bebyggelse utanför kommunalt
verksamhetsområde ska anslutning i första hand ske till en gemensamhetsanläggning. Först
när det inte är möjlighet att ansluta avloppet till det kommunala avloppsnätet eller till en
gemensamhetsanläggning ska avloppsvattnet renas i en enskild avloppsanläggning. Med
enskild avloppsanläggning avses en slamavskiljare med någon form av efterföljande rening,
t.ex. infiltration eller annan reningsteknik. För att anlägga eller förändra en enskild
avloppsanläggning krävs tillstånd eller beslut från Region Gotlands Miljö- och
hälsoskyddsnämnd.

Ärendenr MHN 2018/3285 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.1.2

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

Allmänna råd är Havs- och vattenmyndighetens tolkning av gällande lagstiftning och
innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. Den 30 maj
2016 kom Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten från Havsoch vattenmyndigheten (HVMFS 2016:17). De nya allmänna råden är en uppdatering av
Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 och lägger som tidigare vikt på anläggningarnas
funktion istället för konstruktion. Enligt dessa råd är det miljö- och hälsoskyddsnämnden i
respektive kommun som ska bedöma i vilka områden inom kommunen som det bör ställas
strängare reningskrav, dvs hög skyddsnivå. Normalfallet är att reningskrav enligt normal
skyddsnivå ska gälla. Eftersom en rimlighetsbedömning alltid ska göras vid bedömning om
vilka krav som ska ställas, kommer reningskraven i de allmänna råden att tillämpas vid
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nyetablering eller då anläggningar behöver byggas om och således inte på befintliga
anläggningar.
1.1.3 Regionala strategiska dokument

Övriga strategiska dokument som styr handläggningen av enskilda avlopp inom Region
Gotland är:
 Översiktsplan Gotland (under uppdatering)
 Fördjupade översiktsplaner t ex FÖP Storsudret, Fårö, Östergarnslandet.
 Vattenplan för Gotlands kommun 2005.
 VA-plan (vatten- och avloppsplan under antagande).
 Regional vattenförsörjningsplan (Länsstyrelsen).
 Region Gotlands miljöprogram 2015-11-23.
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Gotlands kommun
2004-01-01.
 Vattendirektivet.
 Skyddsföreskrifter för Gotlands vattenskyddsområden.

2. Funktionskrav för enskilt avlopp på Gotland
Med funktionskrav menas att det är mindre viktigt vilken teknik som används utan istället
gäller att en viss funktion eller reningsnivå ska uppnås. Vid ansökan skall den sökande
kunna visa att anläggningen klarar nedanstående funktionskrav och att den kommer att
underhållas och kontrolleras på ett sådant sätt att kraven klaras under anläggningens livstid.
Nedan följer de krav som Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer vid prövning av enskilda
avlopp 1-200 pe (1-40 hushåll). Kraven baseras på Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).
OBS! Vid anläggandet av större nya avloppsanläggningar (6-40 hushåll) ställs krav motsvarande hög
skyddsnivå över hela Gotland.
2.1 Normal skyddsnivå

Ärendenr MHN 2018/3285 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Recipient skydd

-

Utsläpp av avloppsvatten till grundvatten skall inte medverka till en ökad risk för människors
hälsa. Vid infiltration i mark krävs därför normalt minst 1 m omättad zon under
spridningsledning, dvs 1 m till högsta grundvattenyta och berg.

-

Utsläpp av avloppsvatten till ytvatten och hav skall uppnå badvattenkvalitet där vattnet
exponeras fritt.

-

Minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7).

-

Minst 70 % reduktion av fosfor (Ptot).

Resurshushållning

-

Anläggningen ska vara energisnål.

-

Teknik som begränsar användning av vatten, t ex vattensnåla armaturer används.
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Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra
restprodukter.

Robusthet

-

Avloppsanordningen ska vara tillförlitlig och driftsäker och det skall gå att kontrollera dess
funktion. För att säkra anordningens funktion ska drift- och underhållsinstruktioner lämnas av
leverantören.

-

Regelbunden service av anläggningen ska utföras fackmannamässigt, ex genom serviceavtal.

-

Avloppsanordningen är i den mån det behövs försedd med larm om det uppstår drift-, eller
andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för
avloppsvatten blivit full.

-

Anläggningen ska kunna användas av en bred användargrupp.

Hälsoskydd

-

Beträffande hälsoskydd ska en sammanvägd bedömning göras där anordningens robusthet,
reduktion av mikroorganismer, samt utsläppspunktens lokalisering beaktas.

Kraven gäller:
Över hela Gotland (Karta-vita områden).

2.2 Hög skyddsnivå
Utöver kraven i normal skyddsnivå gäller:

-

Minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7)

-

Minst 90% reduktion av fosfor (Ptot)

-

Minst 50% reduktion av kväve (Ntot)

Kraven gäller:
Vid anläggande av större avloppsanläggningar (6-40 hushåll) över hela Gotland, samt för avloppsanläggningar (1-40
hushåll) inom 100 m från vattendrag och 300 m strandlinjen i havsvikar som enligt Vattendirektivet inte når god
ekologisk status. (Karta-röda områden)

Ärendenr MHN 2018/3285 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3 Särskilda områdeskrav
-

I vattenskyddsområden och områden med kända vattenproblem (A1- områden enligt
Vattenplan för Gotlands kommun 2005) råder förbud mot utsläpp från vattentoalett. (Karta blå områden).

-

I områden med begränsade förutsättningar för enskild avloppsförsörjning och där det finns ett
exploateringstryck, tillåts endast gemensamma avloppslösningar (A3-områden enligt
Vattenplan för Gotlands kommun 2005 där. (Karta - grå områden).

-

I områdena med fördjupad översiktsplan: Fårö, Östergarnslandet och Storsudret råder restriktiv
hållning till utsläpp av wc-spillvatten till mark från enskilda fastigheter. Separerande system för
wc- och bdt-vatten förordas. (Karta – rastrerade områden).
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2.4 Karta
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2.5 Övriga krav

Oavsett normal, hög skyddsnivå eller särskilda skyddsområden ställs följande grundkrav:
-Vid utsläpp till ytvatten och hav krävs att recipienten har tillräcklig kapacitet att ta emot
avloppsvattnet. Krav kan komma att ställas på utredning av de risker för negativ
miljöpåverkan som avloppsutsläppet kan medföra. T ex kan utsläpp till ett dike
/vattendrags recipient med sprickig botten, som sällan är vattenförande medföra stora
risker för bakteriespridning till grundvatten och vattentäkter.

2.5.1 Nya anläggningar

Vid anläggande av ny markbaserad avloppsanläggning krävs normalt naturliga
markförutsättningar som är lämpad för att infiltrera avloppsvatten.
2.5.2 Befintliga anläggningar

För att en befintlig enskild avloppsanläggning ska anses vara godkänd ska det finnas en
längre gående rening än en slamavskiljare. Direktutsläpp till öppet vatten, dike, stenkista är
inte godtagbart.

2.5.3 Handläggningsrutiner

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer följande krav på tillståndsansökningar och
anmälningar.
 Krav på fackmannamässiga ansökningshandlingar och situationsplaner.
 Krav på markundersökning såsom jordprofilsredovisning vid infiltration i mark.
Siktanalys och mätning i grundvattenrör kan krävas vid behov.
 Krav på egenkontroll.
2.5.4 Mer information

För mer information se Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/smaavlopp/vagledning-och-kunskap-om-sma-avlopp.html
Gotlands grundvatten och dricksvatten: https://www.gotland.se/94272

Ärendenr MHN 2018/3285 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enskilt vatten och avlopp på Gotland: https://www.gotland.se/1664
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Kontrollplan - Livsmedel

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar kontrollplan - livsmedel 2018-2020.

Sammanfattning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.
Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om
djurhälsa och djurskydd.
Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är kontrollmyndighet för
kontrollen utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och
ändamålsenlig kontroll utförs på livsmedelsanläggningarna för vilka regionen är
ansvariga enligt §§ 23 och 25 livsmedelsförordningen. Ansvaret omfattar kontroll av
livsmedelshygien, redlighet, spårbarhet och dricksvatten. Arbetsuppgifterna består av
att utföra kontroll av livsmedelsanläggningar, handläggning av inkommande ärenden
så som registrering och riskklassificering samt att utreda misstanke om
matförgiftningar.
Nämndens kontrollansvar omfattar cirka 950 livsmedelsanläggningar.
Anläggningstyperna är framförallt restauranger, skolkök, butiker, caféer och
dricksvattenverk men även, småskalig livsmedelstillverkning, centralkök och
fisk- och charkanläggningar. Gotland är en turistort med en kort och intensiv säsong
under sommarmånaderna. Detta påverkar livsmedelskontrollen med en topp av
inkomna ärenden under vår och försommar samt många verksamheter som enbart
är öppna under sommarmånaderna. Även dricksvattensituationen är speciell för
Gotland med bristfällig tillgång och ofta ytvattenpåverkat grundvatten. Många
livsmedelsanläggningar har enskild vattenförsörjning.
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Organisatoriskt tillhör livsmedelsteamet enhet livsmedel och alkoholtillstånd inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunicering

Beskriv hur kommunicering av beslutet har skett.
Beslutsunderlag
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1. Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven
finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen där miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde hanteras är under framtagande för 2019.
Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är kontrollmyndighet för kontrollen
utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig
kontroll utförs på livsmedelsanläggningarna för vilka regionen är ansvariga enligt §§ 23
och 25 livsmedelsförordningen. Ansvaret omfattar kontroll av livsmedelshygien,
redlighet, spårbarhet och dricksvatten. Arbetsuppgifterna består av att utföra kontroll av
livsmedelsanläggningar, handläggning av inkommande ärenden så som registrering och
riskklassificering samt att utreda misstanke om matförgiftningar.
Nämndens kontrollansvar omfattar cirka 950 livsmedelsanläggningar.
Anläggningstyperna är framförallt restauranger, skolkök, butiker, caféer och
dricksvattenverk men även, småskalig livsmedelstillverkning, centralkök och fisk- och
charkanläggningar. Gotland är en turistort med en kort och intensiv sommarsäsong.
Detta påverkar livsmedelskontrollen med en topp av inkomna ärenden under vår och
försommar samt många verksamheter, cirka en tredjedel, som enbart är öppna under
sommarmånaderna. Även dricksvattensituationen är speciell för Gotland med bristfällig
tillgång och ofta ytvattenpåverkat grundvatten. Många livsmedelsanläggningar har
enskild vattenförsörjning.
Organisatoriskt tillhör livsmedelsteamet enhet livsmedel och alkoholtillstånd inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2. Mål för den offentliga kontrollen
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:





Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och
hanterade på ett godtagbart sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och
korrekt.
De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon
allvarlig smittorisk.
Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan
2.1.1 Gemensamma effektmål
Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts.
Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker,
kemiska risker och information i livsmedelskedjan. De gemensamma effektmålen för
den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är:





Få säkert dricksvatten genom att minska de negativa hälsoeffekterna orsakade
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet.
Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter,
listeria, EHEC/VTEC och norovirus.
Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer),
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
Säkerställa att information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur
och växter kan tryggas genom hela livsmedelskedjan.

2.1.2 Operativa mål
De operativa målen är satta för att bidra till att effektmål som tagits fram inom fyra
fokusområden ska nås. De operationaliserar effektmålen och ska hjälpa till att:





minska antalet livsmedelsburna sjukdomar orsakade av listeria, EHEC/VTEC och
norovirus,
minska exponeringen av tungmetaller, mykotoxiner och miljöföroreningar som
dioxin och PCB,
minska risken för odeklarerade allergener eller fusk med livsmedel genom att
korrekt information om livsmedel finns i, och följer, livsmedelskedjan, samt
minska negativa hälsoeffekter orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i
dricksvattnet.

Målen är satta med utgångspunkt att skydda konsumenter och tar i första hand sikte på
kontroll som rör livsmedel:




som är baslivsmedel,
som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre, och/eller,
som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.

Mer information om operativa mål finns i bilaga 5 del 2 av Nationell plan för kontrollen i
livsmedelskedjan.

2.2 Region Gotlands mål för kontroll inom kontrollområdet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande mål för livsmedelskontrollen:
Mål
Delmål
Mätningar för att visa
måluppfyllelse
Kontrollen utförs i tillräcklig
omfattning
Kontrollen planeras på ett
riskbaserat sätt

Månatliga uppföljningar av utförd
kontroll.
1.
2.
3.
4.

Alla anläggningar är
riskklassade
Kontrollen är planerad
med hänsyn till lämplig
frekvens
Kontrollen tar hänsyn till
de största riskerna i
verksamheten
Lämpliga
kontrollmetoder används

Kontrollen får tänkt effekt

Avvikelser/anmälningar följs
upp inom rimlig tid med
lämplig sanktion/åtgärd

Verksamheter som har fått ett
föreläggande åtgärdar avvikelser
och får UA vid uppföljande
kontroll.
1.

2.
Kunderna upplever att de får
tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta

Punkterna 1-4 granskas av
förvaltningsstöd genom
verifiering av kontrollens effekt 1
gång/år.

Det finns ett
systematiskt arbetssätt
för att hålla reda på
enskilda avvikelser och
deras uppföljning
Avvikelser följs upp inom
beslutad tid

Följs upp av förvaltningsstöd 1
gång/år.

Kundenkät ”Insikt”.
80 % av kunderna upplever att de
är respektfullt bemötta och
delaktiga i hela
handläggningskedjan

3. Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige,
enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813)

3.2 Behörig myndighet för kontrollen
I 11 § Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av
Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna.
Länsstyrelsen har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. I Region
Gotland ansvarar Miljö- och hälsoskyddsnämnden för livsmedelskontrollen.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de berörda myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt
23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).

3.4 Ansvarsfördelning inom den berörda myndigheten
Livsmedelsteamet på enhet Livsmedel & Alkoholtillstånd inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kontroll av alla typer av
livsmedelsanläggningar inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Hur
beslut och uppgifter har delegerats framgår av nämndens delegationsordning, MHN
2017/765.
Livsmedelsverksamheterna är utdelade så att varje inspektör har sina egna objekt.
Inspektörerna själva är ansvariga för planering och utförande av kontroll,
tidsrapportering och framtagande av faktureringsunderlag för sina objekt. Syftet är att
underlätta i kontakten med verksamheterna. Efter två år byter inspektörerna objekt.
Säsongsverksamheterna är däremot inte uppdelade mellan inspektörerna, utan
kontrolleras av de inspektörer som är i tjänst inklusive sommarinspektörer.
Två av inspektörerna har ansvar för dricksvattenkontrollen.
Teamet delas in i två grupper, en innegrupp och en utegrupp, med följande huvudsakliga
ansvarsområden;
Innegrupp (en inspektör, två veckor i taget)
- handläggning av alla inkommande ärenden
- ta emot inkommande telefonsamtal och besök
- registervård
Utegrupp (sex inspektörer, övrig tid)
- genomföra kontroller, skriva kontrollrapporter och beslut
- registervård

Syftet med organisationen är att:
- skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig kontroll
- skapa ett arbetssätt som är överblickbart med tydliga roller för inspektörerna
I samarbete med enheten miljö- och hälsoskydd anställdes en koordinator i november
2018. Syftet med denna anställning är att avlasta inspektörerna från administrativa
arbetsuppgifter.

4. Samordning
4.1 Samordning mellan berörda myndigheter
Livsmedelsteamet Region Gotland genomför följande aktiviteter för samordning med
främst länsstyrelsen i Kalmar län och Livsmedelsverket:
 Inspektörer deltar på länsmöten som länsstyrelsen i Kalmar anordnar där
representanter från länsstyrelsen, kommunerna i Kalmar län och
Livsmedelsverket deltar.
 Samverkan sker även genom Miljösamverkan Sydost där Region Gotland,
samtliga kommuner i Kalmar län och länsstyrelserna i Kalmar och Gotland ingår.
 Två gånger om året hålls det ett smittskyddsmöte där livsmedelsinspektörerna,
länsveterinären samt smittskyddsläkare och smittskyddssköterska deltar.
 Delta på nationella tillsynskonferensen.
 Delta på nordiska tillsynskonferensen.
Livsmedelsverkets intranät för livsmedelsinspektörer, livsteck.net, används för
samverkan med andra kommuner och Livsmedelsverket. Det sker också samordning och
kunskapsutbyte med andra kommuner genom studiebesök.

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter
Livsmedelsverket ska verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet
samt leda och samordna denna kontroll. Stöd och samordning inom och mellan kontrollmyndigheterna på central, regional och lokal nivå är viktigt för en väl fungerande
kontroll.
Livsmedelsverkets ledning och samordning sker på flera olika sätt, bl.a. genom att
utarbeta stödjande och styrande information på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets verktyg
för information riktad till livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket ger också information,
råd och stöd via Livsteck.net och genom samrådsmöten på central, regional och lokal
nivå. Utbildningar är också ett viktigt instrument i verkets ledning och samordning av
kontrollen.

Livsteck.net och Kontrollwiki är de primära kanalerna för information till kontrollen. Livsteck.net också är en viktig plattform för arbetsrum, forum och liknande samarbete och
samordning.
Inom myndigheten sker samordning genom att:
 Teamet har avstämningsmöte varje månad tillsammans med ansvarig chef för
att följa upp kontrollarbetet.
 Teamet har samsynsmöte varje månad för att diskutera bedömningar av olika
scenarion, påhittade eller riktiga.
 Inspektörerna beslutar och tillämpar gemensamma rutiner och mallar.

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Livsmedelsverket har delegerat offentlig kontroll av ekologisk produktion och ekologiska
livsmedel till särskilda kontrollorgan. Delegering sker i enlighet med art. 27.4 och 27.5 i
förordning (EG) nr 834/2007 med hänvisning till art. 5.2 i förordning (EG) nr 882/2004.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar inte någon uppgift inom ansvarsområdet
livsmedelskontroll till något annat organ.

5. Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Miljö- och hälsoskyddsnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen (2006:813).
Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av
handlingar och få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som behövs för
att kontrollen ska kunna genomföras.
För åtgärder vid bristande efterlevnad och sanktioner, se avsnitt 7.

5.2 Kontrollpersonal och utrustning
För livsmedelskontrollen har nämnden följande tjänster till förfogande:
Livsmedelsinspektörer: sju tjänster
Koordinator: en halv tjänst
På sommaren är behovet tre sommarvikarier under tiden 1 juni till 31 augusti.
Verksamhetsstöd finns i form av enhetschef som delas med tillståndsmyndigheten för
alkohol och tobak samt med enhet förvaltningsstöd. Enhet förvaltningsstöd bidrar också
med framtagande av statistik, övergripande rutiner och uppföljning av verksamheten.

Kontrollbehovet är baserat på riskklassningen av verksamheterna utifrån
livsmedelsverkets vägledning, vilket ger ett visst antal kontrolltimmar. Målet för 2019 är
att genomföra cirka 3000h livsmedelskontroll, fördelat på 950 verksamheter.
Som kunskapsunderlag om den tid som finns till förfogande för medarbetarna och
fördelning av tiden på olika aktiviteter används schablontider, nedan, framtagna av SKL.
Årsarbetstid 2 000 timmar fördelas på ca 1000 timmar personlig och gemensam tid
(möten, semester, sjukdom mm) och 1000 timmar handläggningstid.
Handläggningstiden fördelas normalt enligt nedan:
- Planerad kontroll 600 timmar/år
- Oplanerad kontroll, ärendehantering (uppföljande besök) ca 200 timmar/år
- Övrigt tillsynsrelaterat arbete, såsom möten, obefogade klagomål, remisser mm
ca 200 timmar/år
Inom Region Gotland finns följande dokument antagna för bisysslor och jäv mm:
- Riktlinjer – Mutor och korruption. Beslutad 2015-06-15
- Policy för bisyssla. Beslutad 2005-08-25.
- Jäv och andra intressekonflikter 2010-05-18.
Uppföljning brukar ske i samband med det årliga medarbetarsamtalet eller under
arbetsplatsmöte.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förfogar över de utrymmen som behövs för kontrollen
vad avser kontorsutrymmen, tvättutrymmen, förvaringsutrymme för kläder och
utrustning. Vid förvaring av omhändertagna livsmedel finns det en telefonlista med kyloch fryslager dit man vända sig för att tillfälligt hyra utrymme. Listan finns tillsammans
med teamets rutiner.

5.3 Finansiering av kontrollen
Miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar
finansieras med avgifter enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har från 1 januari 2016 infört en egen avgiftsmodell.
I utvärderingen som gjordes 2017 konstaterades att modellen med efterdebitering
används i väntan på eventuell ny lagstiftning inom området. Modellen är byggd för att
ge kommunen 100 % kostnadstäckning för kontrollen. Utgångspunkten är att det skall
vara transparent för företagarna vad man betalar för och att det finns en tydlig
motprestation kopplad till avgiften.
Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen motsvarar kommunens
overheadkostnader för tillsynsorganisationen fördelat på antalet livsmedelsanläggningar
som skall få kontroll. Den rörliga kostnaden är per kontrolltimme och beräknas efter

arbetskraftskostnaden och hur många inspektionstimmar en inspektör ska hinna på ett
år.
Avgift för uppföljande kontroll tas ut för att finansiera den uppföljande kontrollen enligt
artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004.
Timtaxan för livsmedelskontroll finns i ”Taxa livsmedelslagen”, fastställd av
Regionfullmäktige Rf 2015-10-12 § 248.

5.4 Kompetenskrav och utbildning
I bilaga II till EG-förordning 882/2004 finns de kompetenser listade som bör finnas på
kontrollmyndigheten.
Inom livsmedelsområdet sker hela tiden förändringar, både när det gäller teknik men
också när det gäller lagstiftning. Kompetensutveckling sker därför kontinuerligt, både
genom kurser och genom samverkan med andra kommuner. I samband med det årliga
medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan.
De formella krav som ställs vid anställning är;
 Lämplig högskoleutbildning med inriktning mot livsmedelskontroll eller miljöoch hälsoskydd eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig
för tjänsten.
 Körkort

6. Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Registrering av kontrollobjekten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid
cirka 950 livsmedelsanläggningar. Det totala antalet kontrolltimmar är cirka 3000.
Objekten är riskklassificerade enligt livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell. I
kommunen finns objekt i riskklasserna 2-8, där de flesta verksamheterna återfinns i klass
5 och 6, främst restauranger, butiker och skolkök.
Närmare 120 ansökningar om nyregistrering handläggs årligen, inklusive ägarbyten.
Närmare 100 verksamheter upphör under ett år.
I förordning (EG) 178/2004 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
finns krav på att kontrollmyndigheten ska upprätthålla aktuella register över de
anläggningar som är föremål för kontroll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden använder sig
av verksamhetsregistret Vision. Registret uppdateras när verksamheter registreras och i
samband med kontrollbesök.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll
Nämndens prioriteringar görs utifrån ett risktänkande och bygger på Livsmedelsverkets
vägledning till riskklassificering av livsmedelsanläggningar.
Livsmedelsteamet har tagit fram en prioritetsordning för sitt arbete:
1. RASFF (Rapid alarm system for food and feed)
2. Misstänkta matförgiftningar, där fler än två personer har angett besvär*
3. Uppföljande kontroller
4. Nyregistrerade verksamheter, där kontrollmyndigheten inte har någon
erfarenhet av bolaget.
5. Planerad kontroll/klagomål*
*Antalet anmälningar som inkommer, till exempel misstänkta matförgiftningar, bristande hantering, märkning är omkring
70 stycken per år men varierar mellan åren.

Vi prioriterar mellan objekten utifrån gällande riskklassning, kontrollfrekvens samt den
samlade erfarenhet inspektörerna har av objekten. De kontrollområden som prioriteras
är hantering, rengöring, HACCP och information.
Verksamheterna kontrolleras med följande intervall:
Antal kontrolltimmar
Antal kontroller
0,5-1 timmar
1 kontroll vartannat år
1,5- 4,5 timmar
1 kontroll/år
5-9,5 timmar
2 kontroller/år
10-15,5 timmar
3 kontroller/år
>16 timmar
4 kontroller/år
De kontrollområden som kontrolleras är samma lagstiftningsområden som årligen
rapporteras till Livsmedelsverket. Varje inspektör är ansvarig för detaljplaneringen av
sina objekt. Nedan finns en lista över de kontrollområden som finns:
A – Administrativa krav
B – Allmän livsmedelsinformation
C – Särskild märkning och information
D – Skyddade beteckningar
E – Handelsnormer
F – Varustandarder
G – Livsmedel för särskilda grupper
H – Spårbarhet
I – Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
J – Grundförutsättningar, hygien
K – HACCP-baserade förfaranden
L – Specifika hygienkrav på egenkontroller
M – Handel inom EU, import och export
N – Dricksvattenanläggningar
O – Övrigt
P – Operativa mål

Ändring av erfarenhetsklass och/eller eventuell omklassning av verksamheterna enligt
Livsmedelsverkets vägledning sker löpande under året. Verksamheternas kontrolltid kan
även justeras utan att erfarenhetsklassningen påverkas.
Under 2019 kommer fortsatt kontroll av de operativa målen att ske. En beskrivning av
hur kontrollen går till finns beskrivet i dokumentet ”planering av operativa mål 20182019”.
En mer detaljerad årlig aktivitetslista finns som bilaga 1, denna revideras årligen.
Ansvarig för att aktivitetslistan revideras är ansvarig enhetschef.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Rutiner för verksamheten finns samlade i dokumenthanteringssystemet Docpoint.
Arbetet med att revidera och digitalisera rutiner sker kontinuerligt.
För kontroll av livsmedelsverksamheter används Livsmedelsverkets vägledning om
offentlig kontroll. De kontrollmetoder som inspektörerna använder är inspektion,
revision och provtagning. Vid kontrollen används Livsmedelsverkets
rapporteringsunderlag med utvalda punkter som checklista. Den största delen kontroller
som utförs är oanmälda inspektioner. Föranmälda kontroller sker endast vid revision
eller vid speciella omständigheter.
Revision görs, förutom enligt plan, också när inspektioner eller annan kontroll visar
återkommande eller allvarliga avvikelser.

6.4 Provtagning och analys
Provtagning används oftast i projektform eller när behov finns att kartlägga förekomst
av någon särskild mikroorganism eller annan fara. Det används också när inspektörerna
behöver verifiera misstankar om bristande efterlevnad till exempel i samband med
misstänkta matförgiftningar.
Planerade provtagningsprojekt anges i bilaga 1.
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd har ett avtal med det ackrediterade laboratoriet
Synlab i Linköping. Avtalet baseras på Livsmedelsverkets vägledning ”Upphandling av
analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden
kontroll av dricksvatten”.

6.5 Rapportering av kontrollresultat
Resultatet från kontrollen meddelas verksamhetsutövaren på olika sätt, beroende på
resultatet. Om verksamheten inte fått någon avvikelse utfärdas en kontrollrapport med
information om vilka kontrollområden som kontrollerats. Om verksamheten har fått
avvikelser som kan följas upp vid nästa ordinarie inspektion skickas en kontrollrapport.
Om verksamheten har kvarstående avvikelser sedan tidigare inspektion eller har

avvikelser som bedöms som allvarliga, utfärdas lämplig sanktion om att åtgärda
bristerna.
En gång om året rapporteras resultaten av kontrollarbetet till Livsmedelsverket som
sedan rapporterar vidare landets resultat till EU-kommissionen. Uppgifterna tas fram ur
verksamhetssystemet Vision.
Vid nämndens möten avrapporteras hur teamets arbete fortskrider.

6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att
alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras
uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den.
Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga.
Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en
handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i
livsmedelskedjan.
Kontrollplanen fastställs av nämnden och blir därmed en offentlig handling.

7. Sanktioner
Om Miljö- och hälsoskyddsnämnden upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen
hos verksamhetsutövare så följs dessa upp. Om bristerna inte är av allvarligare art så
följs de upp vid nästa planerade kontroll. Om bristerna bedöms som allvarliga följs de
upp med en uppföljande kontroll. Om bristerna finns kvar vid den kontrollen eller om
bristerna bedöms vara allvarliga, så fattar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om
åtgärder enligt artikel 54 i förordning (EG) 882/2004 eller 22-24 §§ i livsmedelslagen.
Enligt livsmedelslagen ska myndigheten när bristande efterlevnad konstateras, vidta
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När beslut om vilken åtgärd
som ska vidtas, tas hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren
tidigare visat samma eller andra typer av bristande efterlevnad. Som stöd för val av
lämplig åtgärd används Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. Några åtgärder
som nämnden kan vidta utifrån gällande lagstiftning är föreläggande, förbud, begränsa

eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, återkalla livsmedel. Möjligheten
finns att kombinera beslut med vite. Ärenden kan även lämnas till åtalsprövning.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område regleras ansvar och befogenheter genom
en delegationsordning. För att kontrollen ska kunna genomföras effektivt är
delegationen långtgående.

8. Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Livsmedelsteamet följer kontinuerligt upp uppdraget i kontrollplanen för att stämma av
att arbetet som planerats utförts. Varje månad informerar enhetschefen hur teamet
ligger till i förhållande till målet.
För att öka samsynen i kontrollen så sker gemensamma inspektioner. En gång i månaden
har teamet ett samsynsmöte, där olika scenarier gås igenom och diskuteras kring. Detta
är en del i arbetet att nå större samsyn.
Uppföljning av interna rutiner görs löpande av enhetschef och inspektörer.
Förvaltningsstöd verifierar kontrollens effekt genom internrevision 1 gång/år.
Redovisning till Miljö- och hälsoskyddsnämnden sker i samband med nämndens
sammanträden.
Två gånger om året har teamet planeringsdagar där arbetet följs upp, planeras och
stäms av.

8.2 Revisioner
Externa revisioner utförs av länsstyrelsen och livsmedelsverket.
Förvaltningsstöd verifierar kontrollens effekt genom internrevision 1 gång/år.

8.3 Utvärdering
Utvärdering och utveckling av kontrollarbetet görs på de månatliga möten som teamet
har.
Externa enkätundersökningar (Insikt) av både de som har tagit kontakt med
myndigheten eller fått ett kontrollbesök genomförs regelbundet för att följa upp
verksamheten utifrån ett kundperspektiv.

Det görs en uppföljning av hur mycket uppföljande kontroll som utförts, detta
rapporteras av enhetschefen vid verksamhetsmöten och till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

9. Beredskap
Team livsmedel har tagit fram en beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten. I
planen finns fyra typhändelser som skulle kunna inträffa, tillvägagångssätt,
stöddokument samt en kompetensinventering av teamet.
Beredskapsplanen finns i dokumenthanteringssystemet Docpoint.

10.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur
den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets
webbplats www.livsmedelsverket.se.

11.

Revidering av kontrollplanen

Kontrollplan och de dokument och rutiner som är kopplade till planen kontrolleras varje
år och uppdateras vid behov.
Aktivitetslista (bilaga 1) revideras inför varje verksamhetsår.
Kontrollplanen skall antas av nämnden.

Bilaga 1. Aktivitetslista 2019
Aktiviteter som ingår i den planerade kontrolltiden;
Aktivitet
Antal
Planerade
planerade timmar
Kontroll av
Ca 3000
livsmedelsverksamheter
Provtagning av
20 prov
mjukglass – årligen
åtkommande
Nyregistreringar
120
120
Kontroll och provtagning 50
av specialkost i skolkök.
Fastställande av
110
Ca 480
faroanalys och
undersökningsprogram
för samtliga
dricksvattenanläggningar

Genomförande Redovisning
jan-dec

jan-dec

jan-dec

Januari

jan-dec
Aug-dec

jan-dec
Januari 2020

jan-dec

Aktiviteter som utförs löpande
 Digitalisera och revidera handläggarrutiner
 Revidera dokumentmallar
 Skicka ut nyhetsbrev, 2 st. per år
 Uppdatera hemsidan
 Delta på länsträffar, 2 dagar, 2 inspektörer
 Delta på nordiska tillsynskonferensen, 3 dagar, 2-3 inspektörer
 Delta på nationella tillsynskonferensen, 2 dagar, 5-6 inspektörer
Övriga aktiviteter under 2019
Livsmedelsteamet kommer att kunna ta emot en praktikant under försommaren 2019.
Under sommaren är behovet att förstärka gruppen med tre sommarvikarier.
Ny modell för riskklassning kommer troligtvis att beslutas om och införas under 2019.
Detta medför att samtliga registrerade objekt ska klassas om enligt ny modell under
året, för att sedan börja gälla från 1 januari 2020.

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Ansvarsområde

Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordningar och föreskrifter .
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning genomförs. Det står även i
LSO att vi genom rådgivning och information samt på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2§ - ”Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de tillstånd som utfärdas
enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i
anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet CORE uppgår idag till ca 840 objekt varav
uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut som följer;

Tillsyn fördelning
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Övriga

-

ca 69 % (581 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 12,5 % (105 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (89 objekt) är samplanerade tillsyner, objekt som tillsynas enligt både LSO och LBE.
Ca 7,5 % (63 objekt varav ca 40 s.k rena automatlarmsobjekt, resterande tillståndsobjekt)

Personalresurs

Personalresursen består av 4 personer med följande fördelning
1 brandingenjör och 2 brandinspektörer samt 1 vikarierande brandinspektör/riskingenjör maa
tjänstledighet pga. studier. Troligtvis fortsatt tjänstledighet för studier 2019.
Mängden tillsyner som ska genomföras per år motsvarar ca två heltidstjänster och tid för det fördelas på
dessa fyra tjänster.

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Prioriterad tillsyn

Utgångspunkten för planeringen av tillsynsarbetet beskrivs i det gällande handlingsprogrammet för Region
Gotland.
Målsättningen är att alla större verksamheter ska tillsynas kontinuerligt enligt framtagna frister i
handlingsprogram och LSO samt minst en gång under en period på 10 år.
Enligt LSO ska i första hand verksamheter som är skyldiga att skicka in en skriftlig redogörelse av
brandskyddet tillsynas. Då borttagande av detta krav på skriftlig redogörelse ligger som förslag i
utredningen ”En effektivare räddningstjänst” Dir 2017:15, frånses det som en av förutsättningarna för
räddningstjänstens tillsyn 2019.
Tillsynsplaneringen enligt LSO ska ske med hänsyn till följande förutsättningar;
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med LSO 2
kap. 4§.1

När det gäller tillsyn enligt LBE ska verksamheter som innehar tillståndspliktiga mängder brandfarliga
och/eller explosiva varor få regelbundna besök med målsättning enligt i handlingsprogrammet föreslagna
frister
-

Tillsynsplaneringen enligt LBE ska ske med hänsyn till dessa förutsättningar;
Inträffade händelser, lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns.

En tillsyn kan delas in i någon av följande kategorier;
Återkommande tillsyn
Tillsynsbesök av återkommande karaktär ska ske på högriskobjekt som större industrier eller större
samlingslokaler, men även på verksamheter som vid tidigare tillsyner inte kunnat uppvisa ett acceptabelt
systematiskt brandskyddsarbete.
Tematillsyn
Tematillsynen ska ha sitt grund i uppkomna behov, bestå av riktade insatser samt de punkter som tas upp
som viktiga i regionens handlingsprogram. Under 2019 bör restaurangkök klassade som storkök prioriteras i
samarbete med Brandförebyggarna.
Händelsebaserad och uppkommen tillsyn
Händelsebaserad tillsyn sker till exempel med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten eller
om behovet av tillsyn påtalats på annat sätt. Uppkomna tillsyner inkommer via remiss från

1

Det finns 7 verksamheter som Länsstyrelsen på Gotland har beslutat omfattas som farlig verksamhet enl. LSO 2:4;
Orica, KPAB, Oljedepån, Cementa, Vattenfall Slite, Helikopterplattan vid Visby Lasarett och Visby flygplats.

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Kvällstillsyn genomförs i samverkan med andra förvaltningar
inom Region Gotland, Länsstyrelse, Skattemyndigheten, Polis samt andra kallade aktörer.

Arbetsplaner
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisnings
tillfällen

Planerad tillsyn

2019

Återkommande LSO

123

Enligt personlig plan 2019

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LBE

21

Enligt personlig plan 2019

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LSO/LBE

23

Enligt personlig plan 2019

Varje
handläggare

Månadsvis

Övrig tillsyn
Händelsebaserad tillsyn

Januari – December

Månadsvis

Tema restaurangkök

10

Januari – December

Månadsvis

Uppkomna tillsyner

40

Januari – December(Mest juni-augusti)

Månadsvis

Totalt

217

Årshjul
Anger i grova drag viktiga händelser under året, redovisningstillfällen, projekt, mm

Årsredovisning
till nämnder

Arbetsplanering &
Tillsynsplan 2019
jan-apr

sep-dec

Avstämning till nämnd
Tertial 2

maj-aug

Uppföljning Skriftlig
redogörelse

Avstämning till nämnd
Tertial 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3316

Mattias Edsbagge

10 december 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tillsynsplan 2019 - Miljöbalkens område

Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar tillsynsplan 2019.

Sammanfattning

Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är tillsynsmyndighet för tillsyn
inom Miljöbalkens ansvarsområde. För varje år arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen fram en verksamhetsplan för kommande år.
Verksamhetsplanen vilar på regionfullmäktiges styrkort och ska sammanfatta
förvaltningens verksamhet det närmaste året. Av verksamhetsplanen framgår även
särskilda prioriteringar som nämnden har identifierat.
Nämnden ansvarar för att effektivt och ändamålsenligt bedriva tillsyn där den
kommunala/regionala nämnden är tillsynsmyndighet. Arbetsuppgifterna består av
att utföra inspektioner, uppföljande arbete och handläggning av ärenden som
anmälningar och tillståndsansökningar enligt miljöbalken. Även handläggning av
anmälningar om t ex miljöolyckor, förorenat grundvatten, förorenad mark ingår i
nämndens uppdrag. Nämnden utför också miljöprövning som en del i
bygglovsprocessen.
Nämndens verksamhet inom miljösektorn omfattar regelbunden tillsyn på ca 700
verksamheter samt ca 3800 övriga tillsynsobjekt och handläggning av ca 4800
ärenden per år. Tillsynsansvaret är fördelat inom en mängd branscher såsom
lantbruk, energisektorn, avfall, förorenad mark och tillsyn på reningsverk. Nämnden
har genom verksamheten KLART VATTEN gjort en särskild satsning för att
åtgärda alla bristfälliga avloppsanläggningar på ön. Målet med verksamheten 201, är
att ca 500 tillstånd för enskilda avloppsanläggningar ska utfärdas och därmed
åtgärdas. Genom detta arbete förbättras grundvattenkvaliteten inom stora områden
på Gotland och Gotlands ytvatten/kustområden belastas med mindre fosfor och
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kväve.
Organisatoriskt ingår enhet miljö och hälsoskydd i Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland.
Tillsynsplanen består av en grund del med allmän information om tillsynsplanens
mål, syften och underlagsmaterial mm. Omfattningen och en detaljerad beskrivning
av den tillsynsverksamhet som planeras 2019 återfinns under respektive teams
bilaga.
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Tillsynsplan 2019

1. Sammanfattning
Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är tillsynsmyndighet för tillsyn inom
Miljöbalkens ansvarsområde. För varje år arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen fram en
verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen vilar på regionfullmäktiges styrkort
och ska sammanfatta förvaltningens verksamhet det närmaste året. Av verksamhetsplanen
framgår även särskilda prioriteringar som nämnden har identifierat.
Nämnden ansvarar för att effektivt och ändamålsenligt bedriva tillsyn där den
kommunala/regionala nämnden är tillsynsmyndighet. Arbetsuppgifterna består av att utföra
inspektioner, uppföljande arbete och handläggning av ärenden som anmälningar och
tillståndsansökningar enligt miljöbalken. Även handläggning av anmälningar om t ex
miljöolyckor, förorenat grundvatten, förorenad mark ingår i nämndens uppdrag.
Nämndens verksamhet inom miljösektorn omfattar regelbunden tillsyn på ca 700
verksamheter samt ca 3800 övriga tillsynsobjekt och handläggning av ca 4800 ärenden per år.
Tillsynsansvaret är fördelat inom en mängd branscher såsom lantbruk, energisektorn, avfall,
förorenad mark och tillsyn på reningsverk. Nämnden har genom verksamheten KLART VATTEN
gjort en särskild satsning för att åtgärda alla bristfälliga avloppsanläggningar på ön. Målet med
verksamheten 2019, är att ca 500 tillstånd för enskilda avloppsanläggningar ska utfärdas och
därmed åtgärdas. Till arbetet hör också en betydande del uppföljning av ärenden där
fastighetsägaren inte hörsammat nämndens meddelanden. Genom detta arbete förbättras
grundvattenkvaliteten inom stora områden på Gotland och Gotlands ytvatten/kustområden
belastas med mindre fosfor och kväve.
Organisatoriskt ingår enhet miljö och hälsoskydd i Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland.
Tillsynsplanen består av en grunddel med allmän information om tillsynsplanens mål, syften
och underlagsmaterial mm. Omfattningen och en detaljerad beskrivning av den
tillsynsverksamhet som planeras 2019 återfinns under respektive teams bilaga.

2. Tillsynsplanens mål
Tillsynsplanen syftar till att tydliggöra det uppdrag förvaltningen har att utföra utifrån Miljö
och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. Av tillsynsplanen ska framgå:




Vilka tillsynsinsatser ska utföras under kommande år
Vilken tid och vilka resurser finns tillgängliga för uppdraget
Uppföljning av uppdraget
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Tillsynsplan 2019

Tillsynsplanen ska vara ett tydligt dokument som kontinuerligt följs upp på teammöten och vid
nämndmöten. Planen ska även ge goda möjligheter till uppföljning och redovisning vid
delårsrapportering. Tillsynsplanen behandlar i huvudsak det arbetet som är knutet till planerad
tillsyn. Utöver planerad tillsyn hanteras en stor mängd inkommande ärenden samt ej planerad
tillsynsverksamhet. Även detta arbete återfinns under rubriken ”Summa ärenden och övrig
tillsyn”. Tillsynsplanen kan komma att justeras om något oplanerat inträffar. Beslut om
justeringar kommer att fattas av miljö och hälsoskyddsnämnden eller annan ansvarig nämnd.

3. Miljö och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde
Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att bedriva tillsyn och hantera anmälnings- och
tillståndsärenden inom Miljöbalkens ansvarsområde. Tillsynen är riskbaserad och ska vara
rättsäker, effektiv och ändamålsenlig. Tillsynen syftar till att kontrollera att den nationella
miljölagstiftningen efterlevs och att nämndens arbete styr mot de nationella miljömålen. Utöver
tillsynsuppdraget ska nämnden informera och ge råd inom nämndens ansvarsområde.

4. Verksamhet
Miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet bedrivs huvudsakligen via tillståndsgivning och
tillsyn. Tillståndsgivningen omfattar granskning och prövning av verksamheter där den
kommunala/regionala nämnden är beslutande myndighet.
Tillsyn kan beskrivas som de myndighetsåtgärder som vidtas för att lagar ska följas. Tillsyn av
miljö och hälsoskyddsnämnden bedrivs genom:





Inspektion, besök och möten för att kontrollera att lagar/beslut följs samt att ge
information och rådgivning
Granskning av miljörapporter, årsrapporter, egenkontrollprogram e t c
Beslut och förbud i syfte att åstadkomma rättelse samt besluta om
miljösanktionsavgift
Provtagning och kontroll

5. Organisation och resurser
Miljö och hälsoskyddsnämndens utförande resurser är organiserade inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammantaget omfattas ca 35 tjänster fördelade inom två
olika enheter, Livsmedel och alkoholtillstånd, Miljö och hälsoskydd. Miljö och
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hälsoskyddsenheten, som utför tillsynsarbetet enligt miljöbalken omfattar ca 25 tjänster
fördelade på Miljöteam och Vattenteam.
För att få kunskap om den tid som finns till förfogande för medarbetarna och fördelning av
tiden på olika aktiviteter används schablontider, nedan, framtagna av SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting). Egna enkätundersökningar tyder på att schablonerna stämmer olika bra för
olika delar av verksamheten. Årsarbetstid per tjänst är ca 2 000 timmar. Tiden fördelas på ca
1000 timmar personlig och gemensam tid (möten, semester, sjukdom mm) och 1000 timmar
handläggningstid. Handläggningstiden fördelas normalt enligt nedan:




Planerad tillsyn 400-600 timmar/år
Oplanerad tillsyn, ärendehantering (uppföljande besök) ca 200 timmar/år
Oplanerat tillsynsrelaterat arbete, såsom möten, obefogade klagomål, remisser mm.
ca 200 timmar/år

Ovanstående uppgifter är underlag för detaljplaneringen för de enskilda teamen.
Uppmärksammas bör att tidsfördelningen kan skilja mycket mellan olika handläggargrupper
beroende på vilket ämnesområde man jobbar inom.
Inom miljöteamet används schablonen 550 timmar/år planerad tillsyn och 450 timmar/år
ärendehantering/oplanerad tillsyn
Vattenteamets verksamhet omfattar huvudsakligen handläggning av inkommande ärenden.
Teamet har således inga övriga resurser för planerad tillsyn. Vid planering av teamets
verksamhet har 1000 timmar handläggningstid per medarbetare och år använts.
En behovsutredning gjordes år 2016 i syfte att kartlägga det egentliga tillsynsbehovet inom
Region Gotland. Resultaten visar att resursbehovet inom Miljöteamet kan vara så stort som 19
tjänster. Idag omfattar denna verksamhet ca 13 tjänster. Resultatet baseras på kända objekt
och en uppskattning av arbetsuppgifter som idag inte utförs. Det arbete som idag ej utförs
omfattar s k U-verksamheter, d v s verksamheter som saknar anmälningsplikt enligt
miljöbalken.
Enhet miljö och hälsoskydd har sedan tidigare utökat bemanningen inom lantbrukstillsynen.
Detta i syfte att utveckla tillsynen inom U-verksamheter. Samma konstruktion genomförs i år
inom hälsoskyddsverksamheten.
För Vattenteamet finns en grundbemanning av ca 6.5 tjänster. Detta omfattar löpande
ärendehandläggning och arbetet som utförs mot Byggnadsnämnd. Utöver grundbemanningen
ligger verksamheten KLART VATTEN i teamet. Tjänster i den verksamheten har som mål att
vara finansierade till 65 % via taxor. Bemanningen kommer att svara mot antalet hanterade
ärenden och för närvarande omfattar verksamheten ca 6.5 tjänster. För året kommer det vara
fortsatt nödvändigt att prioritera uppföljningsarbetet, vilket är en tidskrävande arbetsuppgift
med relativt små möjligheter till hög kostnadstäckning.
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6. Prioriteringar
Miljö och hälsoskyddsnämnden har i verksamhetsplanen angivit prioriteringarna för 2019. Av
verksamhetsplanen framgår att verksamheten ska baseras på Region Gotlands övergripande
dokument. För miljö och hälsoskyddsnämnden kommer Region Gotlands miljöprogram vara
styrande.
Programmet anger fyra huvudsakliga fokusområden, Energi och klimat, Vatten, Lätt att göra
rätt- hållbara val och Naturens mångfald. Av dessa fyra områden verkar nämnden framför allt i
områdena Energi och klimat samt Vatten.
Inom vattenteamet kommer verksamheten Klart Vatten fortsätta. Enligt planeringen kommer
utskick till ca 800 fastigheter genomföras. Sammantaget har strax över hälften av Gotlands
fastigheter kontaktats, dvs ca 7000 hushåll. Uppföljningen kommer också att prioriteras. Den
är viktig och en förutsättning för Klart Vatten arbetets trovärdighet.
Miljöteamet kommer i huvudsak bedriva återkommande tillsyn, där prioriteringarna ovan får
styra inriktningen på tillsynen. Teamet kommer även göra särskilda insatser med fortsatt tillsyn
och uppföljning inom vattenskyddsområde.

7. Uppföljning
Enhet miljö och hälsoskydd kommer kontinuerligt att följa upp tillsynsplanen. Detta för att
stämma av att det arbete som har planerats verkligen utförs. Uppföljning kommer att
genomföras inom förvaltningen på teammöten och enhetsmöten. Redovisning till miljö och
hälsoskyddsnämnd kommer att ske genom projektredovisningar och löpande redovisning i
samband med nämndmöten. Vidare information ges i respektive teams bilaga.

8. Bilagor
-

Team Miljö
Team Vatten
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- Team miljö

Ansvarsområde

Team miljö ansvarar för tillsynen på miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Verksamheten utförs
på uppdrag av miljö och hälsoskyddsnämnden och dess prioriteringar. Arbetet sker i linje med de
prioriteringar som framgår i verksamhetsplanen och i linje med de nationella miljömålen. För att
arbeta mot dessa mål samt kontrollera att gällande lagstiftning följs sker regelbunden tillsyn av
miljöfarlig verksamhet såsom industrier, avloppsanläggningar, hamnar, lantbruk, förorenade områden,
skolor, bassängbad, tatuerare m fl.
Miljöskydd omfattar ca 160 anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter varav flertalet
har årsavgift. Även vissa U-anläggningar (avloppsanläggningar, deponier) har årsavgift. Det finns en
stor mängd mindre verksamheter som kan påverka miljön och som inte behöver anmälas eller tillståndsprövas (U-anläggningar). Vid en översiktlig bedömning som omfattar all tillverkning, anläggningsarbeten, olika typer av hantverk, transporter mm omfattas mellan 1000-1500 företag eller
enskilda näringsidkare. En stor del av dessa är inte stationära utan utför arbeten på olika platser.
Lantbruk omfattar 127 anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter som är riskklassade och har
årsavgift. Dessutom finns omkring 1300 objekt som inte behöver anmälas eller tillståndsprövas (Uanläggningar).
Hälsoskydd omfattar ca 210 verksamheter som är anmälningspliktiga (§ 38 FMH). Därutöver finns det
omkring 500 verksamheter som inte behöver anmälas.

Personalresurs

Team miljö består av 12 inspektörer. Under 2019 kommer den totala resursen uppgå till 11,7 tjänster
till följd av visst deltidsarbete. En handläggare kommer att arbeta halvtid för Teknikförvaltningen, TKF,
med regionens arbete med vattenskyddsområden. Detta innebär att den faktiska beräknade
personalresursen för MHN´s uppdrag under 2019 är ca 11,2 tjänster.
Den planerade tillsynstiden för teamet med 2019 års bemanning beräknas till 6160 timmar, och den
oplanerade tillsynstiden/ärendehandläggning beräknas till ca 5040 timmar. 500 h kommer att avsättas
för uppdragsarbete mot tekniska nämnden.

2
Nedan följer en fördelning av arbetstiden per ansvar.
Miljöskydd

Faktiska tjänster 2019

Personalresurs miljöskydd

5,7

Personalreserus fördelning

5,2 för SBF
0,5 för TKF

Tillsyns- och handläggningstid

2860 h planerad tillsyn
2340 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering
500 h arbete åt TKF

Total resurstid

(5200 h för SBF
500 h för TKF)
5700 h SBF/TKF

Lantbruk

Faktiska tjänster 2019

Personalresurs lantbruk

3

Tillsyns- och handläggningstid

1650h planerad tillsyn
1350 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering

Total resurstid

3000 h

Hälsoskydd

Faktiska tjänster 2019

Personalresurs miljöskydd

3

Tillsyns- och
handläggningstid

1650 h planerad tillsyn
1350 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering

Total resurstid

3000 h

Planerad tillsyn och oplanerad tillsyn/ärendehandläggning

Av arbetsplanen nedan framgår vilka tillsynsinsatser som kommer att genomföras under 2019.
I planerad tillsyn ingår: planering av nya projekt, branschinlärning inför inspektioner, genomförande av
inspektioner och efterföljande rapportskrivning, granskning av miljö/årsrapporter, riktade informationskampanjer, riktade utbildningar mot specifika branscher mm.
I andra tillsynsinsatser (ej planerade) ingår ärendehantering såsom handläggning av anmälningar och
ansökningar, klagomålshantering, yttrande vid remisser, granskning och bedömning av provtagningar,
undersökningar, besiktningar mm. Här återfinns också tillsyn över förorenad mark, strandbadprovtagning och arbetet med luftkvalitetsnormer mm.
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Miljöskydd
Tillsynsfokus ligger på verksamheter med årsavgift d v s tillstånds- och anmälningspliktiga
verksamheter samt vissa U-anläggningar. Det är små och stora avloppsanläggningar,
energianläggningar, avfallsanläggningar, livsmedelsindustrier m.m. Tillsyn kommer att ske enligt
fastlagda intervaller utifrån utförd avgiftsklassning. Tillsyn sker även i form av granskning av
miljörapporter.
Inom förorenade områden kommer fortsatt riskklassnings- och åtgärdsarbete att ske av nedlagda
deponier. Riskklassning av förorenade områden hör till miljömålet ”Giftfri miljö”. Arbete med
förorenade områden har dock även stor betydelse för miljömålet ”God bebyggd miljö”.
Luftmätningar kommer att fortsätta (PM10). Teamet kommer även att fortsätta med arbetet med
åtgärdsprogrammet för luft, i syfte att komma tillrätt med förhöjda halter av PM10.

Lantbruk
Tillsynen kommer att bedrivas på tillstånds-, anmälnings- och icke anmälningspliktiga verksamheter
vilka innefattar både djurhållande- och växtodlingsgårdar. Den årliga ytvattenprovtagningen av
bekämpningsmedel kommer även att genomföras under 2019.
Tillsynen kommer att bedrivas löpande under året på B, C och U verksamheter. Tillsyn sker även i form
av granskning av miljörapporter.
Vi kommer att delta i ett nationellt tillsynsprojekt om tillsyn i fält gällande växtnäring och
växtskyddsmedel med koppling till bland annat vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Projektet går ut
på att göra tillsyn på hur spridning av gödsel och växtskyddsmedel sköts i praktiken ute på åkrarna och
då med fokus på risker för läckage till vatten. Jordbruksverket är huvudansvarig för projektet som
genomförs i samverkan med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Tillsynen kommer att
genomföras under hösten 2019.

Hälsoskydd
Tillsynsfokus ligger på verksamheter som är anmälningspliktiga. Den tillsyn som planeras under året är
tatuerare, akupunktörer, fotvårdare, förskolor, skolor, bassängbad utomhus och inomhus.
Förebyggande arbete när det gäller musikbuller i innerstaden (information, möten med krögare etc.)
kommer även att ske under året. Under året 2019 kommer även ett projekt angående frisörsalonger
att genomföras. Syftet är att vägleda och säkerställa t ex en god kemikaliehantering.
Hälsoskydd arbetar mot miljömålet god bebyggd miljö genom att i den oplanerade
tillsynen/ärendehantering utföra bullermätning i samband med klagomål, strandbadvattenprovtagning, hantera inkommande klagomål på hyresrätter och bostadsrätter angående besvär på inomhusmiljön, såsom ventilation, fukt och mögel samt besvär från trafikbuller.
En del av arbetstiden kommer att användas för att samla in verksamheter som är anmälningspliktiga
som vi i dagsläget inte har registrerade såsom tatuerare, fotvårdare och akupunktörer. I det arbetet
ingår att söka upp dem, utföra inspektion samt upprätta beslut om årlig avgift.
Handläggning av anmälningsärenden i form av köldmedier och handläggning av nedskräpningsärenden
kommer att vara en betydande del av den oplanerade arbetstiden.
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Gemensamt
För att bredda kompetensen inom teamet så sker under 2018 så kallad ”pott-tillsyn”. Det innebär att
ett antal olika grupper av tillsynsobjekt sätts i en gemensam pott. Inspektörer som normalt jobbar
med lantbruk kan då t ex göra en inspektion på avlopp, bensinstationer eller liknande.
Ett reviderat vattenskyddsområde för Visbyområdet vann laga kraft under 2017. Under 2018 har tillsyn
utifrån vattenskyddsföreskrifter bedrivits på B, C och U-verksamheter. Miljöskydd och lantbruk
planerar nu att fortsatt informera och bedriva tillsyn på utvalda u-verksamheter, främst inom primär
skyddszon.
Ett information- och tillsynsprojekt planeras även för Tingstäde VSO. Information kommer att gå ut till
samtliga fastighetsägare och uppgifter om dessa kommer att samlas in. Tillsyn kommer sedan att ske
på relevanta verksamheter. Projektet kommer att vara ett samarbete mellan TKF och SBF.

Arbetsplan 2019
På nästkommande sidor framgår de planerade aktiviteterna för verksamhetsåret 2019.
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Miljö
Projekt/Aktivitet

Antal
verksamheter
2019

Planerade antal
inspektioner

B-verksamhet

29

55

806

Hamnar

4

8

186

Avfallsanläggning
ar

6

9

152

Bränsletillverkning
+

6

12

110

Livsmedelsindustr
ier

2

4

68

Avlopp

5

10

182

Övrigt

6

12

108

C-verksamhet

103

103

1018

Bensinstationer/

11

11

104

Betong/asfaltindustri

7

7

70

Livsmedelsindustr
ier

1

1

25

Avfallsanläggning
ar

26

26

295

Bilverkstad/lackeri
ng

3

3

27

Skrotverksamhet

3

3

32

Bränsle,
förbränning,
värmeverk

11

11

81

Avlopp

20

20

194

Skjutbanor

14

14

112

Övrigt

7

7

78

U-verksamhet

87

87

1030

Avloppsanläggnin
gar

37

37

428

Tillsyn Visby VSO
, samarbete TKF

28

28

224

Tillsyn Tingstäde
VSO, samarbete
TKF

15

15

120

Deponi MIFO

3

3

200

2019

Planerad
tillsynstid(h) 2019
(inspektion och
andra
tillsynsinsatser)

Värme/elverk

Biltvätt

Uppföljning

6
Deponi (drift)

4

4

58

Summa planerad
tillsyn

2914

Löpande på
nämndmöten

Summa ärenden
och övrig tillsyn

2286

Beslut i nämnd etc

Total summa
tillsyn

219

245

5200

informationskampanj i samband med tillsyn inom VSO Visby.

Lantbruk
Projekt/Aktivitet

Antal
verksamheter

2019 (antal
inspektioner)

Planerad tillsynstid
(inspektion och
andra
tillsynsinsatser 2019
(antal timmar)

B- verksamhet
(exempel nedan)

10

12

138

Biogasanläggning

1

2

28

Slakteri

1

2

23

Tillståndspliktiga
djurhållande
gårdar

8

8

87

C- verksamhet

36

44

478

Djurhållande
gårdar över 100
djurenheter

36

44

478

U – verksamhet
(exempel nedan)

182

172

1034

Djurhållande
gårdar och
växtodlingsgårdar

132

152

912

Golfbanor

2

0

0

Vattenskyddsomr
åde

48

20

120

Summa planerad
tillsyn

228

228

1650

Löpande på
nämndmöten

1350

Beslut i nämnd etc

Summa ärenden
och övrig tillsyn
Total summa
tillsyn

228

228

3000

Uppföljning

finansiera
100
timmar
för
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Hälsoskydd
Projekt/Aktivitet (

Antal
verksamheter

Planerade antal
inspektioner 2019

Planerad tillsynstid
(inspektion och andra
tillsynsinsatser)2019

C-verksamheter

182

182

1427

Förskolor

54

54

307

Skolor

40

40

229

Bassängbad
utomhus/inomhus

28

28

116

Tatuerare

10

10

40

Akupunktörer

25

25

75

Fotvårdare

25

25

100

U-verksamhet

Uppföljning

200

Frisörsalonger

97

Projekt

200

Övrig planerad
tillsyn

298

298

1373

Strandbad

20

20

100

Köldmedia

278

278

278

Bullerprojekt

150

Övrig handläggning

845

Summa planerad
tillsyn

1627

Löpande på
nämndmöten

Summa ärenden
och övrig tillsyn

1373

Beslut i nämnd etc

Total summa tillsyn

3000
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Planering 2019 – Team vatten
Ansvarsområde

Team vatten ansvarar i huvudsak för miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Ingen
övergödning.
I team vatten bedrivs löpande handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken
samt rådgivning, utredningar och tillsyn vad gäller enskilda avlopp, enskilda vattentäkter och
värmepumpar. I teamet görs VA-granskning, naturvärdesbedömning och rådgivning åt
byggnadsnämnden i samband med bygglov, förhandsbesked och planfrågor. Teamet ansvarar även
särskilda tillsynsinsatser som den s.k. 100-undersökningen av enskilda vattentäkter och utredning av
vattenföroreningar .
I teamet ligger ansvaret för samråd, prövning, tillsyn och planfrågor mm avseende vindkraft. Totalt
ligger 150 vindkraftverk under teamets tillsyn.
Teamet ansvarar för ”Klart vatten”, vars uppgift är att förbättra enskilda avloppsanläggningar som
inte uppfyller gällande miljökrav. Klart vatten är en politisk satsning på miljöpåverkan från enskilda
avlopp och beslutades av nämnden år 2009. I arbetet ingår en stor del utåtriktad information och
rådgivning, träffar och kundtjänst förutom handläggning av inkommande ärenden om
förbättringsåtgärder för befintliga avloppsanläggningar. Utöver detta ingår i allt högre grad
uppföljning av meddelade tillstånd till förbättringsåtgärder och förbud mot utsläpp av
avloppsvatten.

Personalresurs

Under 2019 kommer teamet utökas med en tjänst i jämförelse med 2018. Detta på grund av att
naturvärdesbedömningar mot bygglov hat tillkommit.
MHN kommer totalt att utföra tjänster mot byggnadsnämnden motsvarande 3,5 tjänster.
För 2019 planeras bemanningen i teamet vara totalt 13,5 tjänster. Till följd av nedsatt tid/partiell
tjänstledighet så kommer tillsynsplanen baseras på 12,7 tjänster vilket motsvarar en tillsynstid på
totalt 12 700 timmar. Tillsynstiden grundar sig på SKL´s schablon där det bedöms finnas ca 1000 h
tillgänglig tillsynstid/tjänst.
Fördelningen planeras enligt följande:
Vattenteam
Klart vatten
Uppföljning Klart vatten
Team vatten administrativ
Vindkraft
VA-granskning BN
Naturvärden BN
Distrikt
Aktivitet
Tillsyn- och handläggningstid
Klart vatten uppföljning
Team vatten administration

Faktiska tjänster
4,4
1
0,5
0,5
2,5
1,0
2,8
Timmar
11 200
1000
500

Total resurstid

12 700

Uppdrag från Verksamhetsplan 2019

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplanen 2018 framgår att nämnden har att förhålla
sig till Region Gotlands miljöprogram. Programmet anger vatten, som ett av fokusområdena. Teamet
kommer prioritera denna fråga genom att fortsätta driva Klart vatten-arbetet och att medverka i
vatten och avloppsbedömningar inom bygglovsprocessen.
Av arbetsplanen nedan framgår vilka aktiviteter som planeras under året. För merparten av
arbetstiden används schabloner för nedlagd tid. För övriga arbetsuppgifter har uppskattningar gjorts.

Projekt

Planerade projekt inom teamet faller samliga under det prioriterade området vatten och relaterar till
miljömålet Grundvatten av god kvalitet samt miljömålet ingen övergödning. Teamet planerar att
delta i fortsatta arbetet med framtida avlopp- och kretsloppslösningar, även om den ekonomiska
situationen begränsar detta arbetet. Detta kan innebära att delta i interna och externa
arbetsgrupper eller ta initiativ till aktiviteter på temat. Syftet är i första hand att bidra med konkreta
idéer om fosforåterföring och kretsloppsanpassade och resurssnåla avloppslösningar inom ramen för
Regionens kretsloppsstrategi och VA-plan.
Fram t.o.m. 2018 ingår 60 socknar i Klart vattens verksamhet. Ärendehandläggningen omfattar
förutom tillståndsprövning, även beslut om förbud för de fastighetsägare som fortfarande inte sökt
nytt tillstånd för anläggningar som inte uppfyller gällande miljökrav alternativt anläggningar som sökt
tillstånd men inte tagit dessa i bruk under tillsynstiden. Klart vatten fortsätter enligt tidigare men
med reviderat uppdrag från nämnden (MHN 2015/4621). Arbetet kommer att ligga på resursstyrd
verksamhet istället för mål året 2020. Under 2019 ligger fokus på att komma i fas med de
ärendebalanser som byggts på under hösten 2018, upprätthålla den uppföljning som gruppen är i fas
med samt fortsätta arbetet med att utöva tillsyn och vitesförelägga de fastigheter som förelagts med
förbud. Vitesuppföljningen är dock ett omfattande arbete som inte kommer att bli färdigt under
2019, utan som sträcker sig längre fram i tiden.
Utskick till nya socknar kommer att ske under våren 2019.

Arbetsplan 2019
Nedan framgår de planerade och prioriterade aktiviteterna för verksamhetsåret. Uppföljning
kommer ske och redovisas löpande på nämndmöten.

Total planerad tid
2019 (tim)

Uppföljning

Medverkan i VA-forum,
entreprenörträffmm

500

Delårsrapport

Vindkraft (prövning och
tillsyn)

500

-

Aktivitet

Antal ärenden 2019

Gemensamt

Distrikt
VA-granskningar

250

2500

BN

NV-bedömningar

70

1000

BN

100 (nya) + 60
(förbättringar)

1500

Löpande på
nämndmöten

Beslut nya
avloppsanläggningar
Remisser, Planarbete,
Klagomål
Övrig handläggning
(värmepumpar,
slamdispenser, större
avlopp)
Handläggning av
ansökningar inom VSO

500
50st(värmep=200h)+
50st(slamdisp=100h
+ större avlopp(300h)

600

20

200

484

3872

-

Klart vatten
Antal beslut enskilt
avlopp, förbättringar

Löpande på
nämndmöten

Utskick nya socknar,
påminnelser mm
7250Utvärdering socknar
> 2 år efter utskick.
Tillsyn: beslut om förbud
Ytterligare uppföljning
meddelade förbud och
meddelade tillstånd
Administrativ resurs
TOTAL ANTAL TIMMAR

Delårsrapport

20

500

20

500
500
12672
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Datum

Mattias Edsbagge

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag på prioriteringar för enhet miljö- och hälsoskydd

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom möjliga besparingar för att enhet
miljö- och hälsoskydd ska klara de besparingar Regionfullmäktige ålagt
Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019.
Eftersom ramen minskar kommer det innebära att enhet miljö- och hälsoskydd går
mot att bli en mer renodlad myndighet och att enheten måste bli bättre att påvisa
vilket arbete som genomförs intern gentemot andra enheter. Samtal har förts
gällande debitering för utfört arbete med Planering och utvecklingsavdelning och
enhet plan. Resultatet av samtalen innebär att 500 timmar kommer att debiteras
gentemot Planering och utvecklingsavdelning samt 200 timmar gentemot enhet plan
under 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2019 diskutera
möjligheten att debitera Teknikförvaltningen för de internremisser enhet miljö- och
hälsoskydd hanterar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med den föreslagna höjningen av timtaxan
att enhet miljö- och hälsoskydd har goda förutsättningar att klara besparingen som
ålagts enheten.
I en tidigare skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden har
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit ett antal aktivtiter som frigör tid genom
minskad service och effektivare arbetssätt. De listade aktiviteterna har korrigerats och
kommer att kvarstå, utredas vidare eller genomföras vilket innebär att tid frigörs för
enhet miljö- och hälsoskydd att genomföra tillsyn på.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248

Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens enheter (Miljö- och
hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande brand) ska uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i ärende MHN 2018/2314 godtagit
Samhällsbyggnadsförvaltningens prioriteringar för åtgärdsplan för nämndens enheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu sett på enhet miljö- och hälsoskydd. För
enhet miljö- och hälsoskydd kommer besparingarna, om de fördelas efter nuvarande
ram att innebära en besparing på ca 1 miljon.
Sedan ärendet var uppe i miljö- och hälsoskyddsnämnden i november har samtal
förts gällande debitering för utfört arbete med Planering och utvecklingsavdelning
och enhet plan. Resultatet av samtalen innebär att 500 timmar kommer att debiteras
gentemot Planering och utvecklingsavdelning samt 200 timmar gentemot enhet plan
under 2019. Utöver detta kommer team hälsoskydd att genomföra 200 timmar tillsyn
på u-verksamheter. Vidare kommer samhällsbyggnadsförvaltningen föra dialog med
regionstyrelseförvaltningen angående finansiering av lagstadgad tobakstillsyn. Enhet
miljö och hälsoskydd lägger ca 100 h per år på denna tillsyn.
I och med dessa intäkter samt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta
om att Regionfullmäktige ska höja timavgiften under 2019 bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att enhet miljö- och hälsoskydd har goda möjligheter
att klara de besparingar som ålagts enhet miljö- och hälsoskydd.
Vid miljö- och hälsoskyddsnämnden i november redovisades en lista på åtgärder som
kunde genomföras för att frigöra tid för tillsyn. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser
att gå vidare med delar av listan för att effektivisera enhet miljö- och hälsoskydd,
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden
behöver ta ställning till åtgärderna i detta skede.
Reglemente

Av reglementet framgår vilka ansvarsområden Miljö och hälsoskyddsnämnden
förväntas hantera. Reglementet beslutas av regionfullmäktige. Ansvaret sträcker sig
över områden där nämnden har möjlighet att ta betalt för åtgärder men också många
delar där debitering inte är möjlig. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill under 2019
titta på möjligheten att återföra ansvaret för miljökvalitetsnormer till Regionstyrelsen.
Verksamhetsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom förslag till verksamhetsplan för 2019
och gör bedömningen att verksamhetsplanen inte innebär något extra uppdrag för
enhet miljö- och hälsoskydd som behöver kvantifieras och prissättas.
Arbetssätt

Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar inom Region Gotland för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen är enligt lag
debiterbar och ska stå för sina egna kostnader. Även viss ärendehandläggning är
debiterbar, då det gäller anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder som fodrar
tillstånd. Vid genomlysningen har det framkommit att delar av
myndighetsutövningen som utförs internt inte debiteras ut emot slutkund. I och med
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uppgörelsen med Planering och utvecklingsavdelning och enhet plan har denna brist
korrigerats.
För att kunna öka intäkterna genom att öka antalet debiterade timmar behöver det
frigöras tid för handläggarna på enhet miljö- och hälsoskydd. För att frigöra tid
föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen följande åtgärder:
Åtgärd

Konsekvens

Resultat
översyn

Tobakstillsynen
återförs till
Regionstyrelseförval
tningen(RSF)
samordningsvinster
med samordnad
tillsyn går förlorad.
Kompetensutveckli
ngen för
medarbetarna kan
minska om enheten
inte deltar i
nationella projekt.
TKF:s projekt kan
bli dyrare om de
behöver ta in
kompetens utifrån.

Äskande
kommer att
göras 2019.
Samråd med
RSF.

100

Överlämna ansvaret
för
Miljökvalitetsnorm
till RS, kräver
ändring i
reglementet, tas av
RS.

Fortsatt
utredning
under 2019.

Minskad service
Slutar läsa av pollenmätstationen

30

Gotland kan
komma att sakna
mätstation om
ingen tar över
driften. Kan
förvärra situationen
för pollenallergiker.

Strandbad

30

Enheten
kontrollerar enbart
EU-bad. Därmed
kommer
kännedomen om
vattenkvaliteten
runt Gotland delvis
gå förlorad

Fortsätter
läsa av
stationen
men utreder
under 2019
om annan
ansvarig kan
ta över
uppgiften.
Förändring
kommer att
föreslås i
separat
beslut.

Sluta med tobakstillsyn. Enheten
för miljö- och hälsoskydds
samarbetar för närvarande med
enheten för livsmedel- och
alkoholtillstånd gällande
tobakstillsynen på skolor och
förskolor.
Restriktivt deltagande i andra
förvaltningars/myndigheters
projekt, T.ex. nationella projekt
Naturvårdsverket,
energimyndigheten eller
deltagande vid TKF projekt som
vi inte har tillsyn över.

Reglemente
Samhällsbyggnadsförvaltningen
vill titta på möjligheten att återföra
ansvaret för miljökvalitetsnormer
till Regionstyrelsen.

Besparin
g i tid
(tim)
100

50

Översyn
kommer ske
angående
möjlighet
till
debitering
för
medverkan i
interna
projekt.
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Klart vatten slutar att anordna
Entreprenörsträffarna

80

Minskad service vid förfrågan om
enskilt avlopp på fastighet.

20

Teknikförvaltningen ges tillgång
till arkivet och
ärendehanteringssystemet Vision
för att själva kunna kontrollera
fastigheter

20

Årliga ytvattenprovtagningen

12

Om inte
Länsstyrelsen tar
över bryts en lång
provtagningsserie.

50

Enstaka
ombyggnationer
kan missas. Fångas
ev. upp vid
svartbyggen eller
klagomål.
Avlopp med dålig
funktion kan
användas längre.
Ökar effektiviteten
för handläggare
som handlägger
ansökningar och de
handläggare som
genomför
uppföljningen.
Politiken kan ha ett
intresse av att
enheten svarar på
en remiss som inte
enheten har tillsyn
över.
Enhet miljö- och
hälsoskydd
upplever att vissa av
remisserna från
enhet bygglov är

Effektivare arbetssätt
Gråa byggnader i kartsiktet
kontrolleras inte, erfarenhet visar
att gråa byggnader sällan behöver
ett avlopp.
Generösare bedömning av
enskilda avlopp när klart vatten
gör utsökningar inför utskick.
För närvarande arbetar alla
handläggare på klart vatten tidvis
med uppföljningen av enskilda
avlopp med förbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslår att vissa handläggare
specialiserar sig på uppföljning.
Begränsa handläggningen av
externa remisser angående
verksamheter som enheten inte
har tillsyn över.

20

Prioritera vilka remisser från enhet
bygglov Miljö- och
hälsoskyddsnämnden svarar på.

100

50

60

Kan innebära sämre
kunskap hos
entreprenörer och
en minskad
förståelse mellan
entreprenörer och
handläggare.
Handläggarna slutar
att bedöma om
avloppet måste
bytas ut utan
meddelar enbart
vilket tillstånd som
finns på fastigheten
Handläggarna
slipper söka
uppgifter som
teknikförvaltningen
behöver.

Fortsätter
att anordna
Entreprenör
sträffarna.

Allmän
effektiviseri
ng, kommer
genomföras.

Teknikförva
ltningen har
fått tillgång
till
ärendehante
ringssystem
et.
Kommer att
genomföras.

Allmän
effektiviseri
ng, kommer
att
genomföras.
-”-”-

-”-

Ej aktuell
efter
nämndsam
manslagning
en.
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onödiga. Onödiga i
den meningen att
uppgifterna som
efterfrågas finns
tillgängliga i
systemen osv.
Totalt antal timmar
Ca 700*
*Besparing i tid är en uppskattning och får ses som en indikation på möjlig besparing i tid
Timavgift

Timavgiften är för 2018 är 925 kr, timavgiften uppräknas varje år med prisindex för
kommunal verksamhet, PKV. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att
Regionfullmäktige ska höja timavgiften till 975 kr från och med 1 april 2019.
Personal

Enligt aktuell behovsutredning så bedöms personalbehovet, för att klara tillsynen
enligt miljöbalken till ca 30 pers. För närvarande består enhet miljö och hälsoskydd
av ca 25 medarbetare.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer i och med:




ökad debitering gentemot Planering och utvecklingsavdelning och enhet plan
effektiviseringar av arbetssätt
en höjd timavgift

att enhet miljö- och hälsoskydd kommer att klara av de besparingar som ålagts
enheten.
Effekten av besparingarna blir att det arbete enhet miljö- och hälsoskydd genomfört
gentemot andra enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och andra
förvaltningar som förut bekostats av ram nu debiteras. I förlängningen kommer
andra enheter och förvaltningar att behöva flytta denna kostnad till beställare av
tjänsterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Region Gotland
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Åtgärdsplan / handlingsplan

1. Syfte
Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens enheter (Miljö- och hälsoskydd,
Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande brand) ska uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019.
2. Nuläge
Enheterna som lyder under miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnådde en
självfinansieringsgrad på 62 % år 2017. Nämndens mål är att enheterna ska uppnå 65 %
i självfinansieringsgrad. En ökning från 62 % till 65 % ger cirka 700 tkr i ökade intäkter.
Nämndens besparing för 2019 uppskattas till 1,5 miljoner. Självfinansieringsgraden
behöver därför troligen ökas till cirka 66 % för att nämndens enheter ska klara
ekonomin. ( bilaga 1)
3. Prioritering av enheter för åtgärder
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande prioritering:
1.
2.
3.
4.

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd
Team miljö
Team vatten
Räddningstjänsten

Prioriteringen har gjorts utifrån enheternas ekonomi. enhet livsmedel gjorde ett
minusresultat på ca 1 000 tkr 2017 och samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att
det kommer att ge bästa ekonomiska effekt att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas
för att öka självfinansieringsgraden.

4. Genomförda åtgärder
Förvaltningen har utifrån ovanstående prioriteringar och handlingsplan arbetat fram
förslag till Regionfullmäktige på:

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-12-06




Reviderad timtaxa Livsmedel
Ändring av nuvarande taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
( MHN Au §48,§49 ). Antagen i RF 2018-11-19.

Förvaltningen har utifrån ovanstående prioriteringar och handlingsplan redovisat för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden:



Översyn av timtaxa för verksamheter inom miljöbalken (MHN § 93)
Förslag på prioriteringar för enhet miljö- och hälsoskydd. (MHN 2018/3248)

Verksamhetsplan:
Förvaltningen har gått igenom förslag till verksamhetsplan 2019 och gör bedömningen
att förvaltningen inte har fått några prioriterade aktiviteter från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden som behöver tidsättas och kvantifieras.
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Region Gotland
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Åtgärdsplan / handlingsplan

Reglemente:
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd föreslår inga ändringar av reglementet.
I samband med förslag på prioriteringar för enhet miljö- och hälsoskydd (MHN
2018/3248) vill Samhällsbyggnadsförvaltningen titta på möjligheten att återföra
ansvaret för miljökvalitetsnormer till Regionstyrelsen.
Arbetssätt:
I samband med förslaget om ändring av nuvarande taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen ( MHN Au §48,§49 ). Antagen i RF 2018-11-19. Tog enhet
förvaltningsstöd i samarbete med enhet livsmedel och alkoholtillstånd fram förslag på
förändrat arbetssätt.
I förslag på prioriteringar för enhet miljö- och hälsoskydd framgår många aktiviteter
som förvaltningen tror kommer att leda till ett effektivare arbetssätt.

5. Tidigare handlingsplan för besparingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav i februari 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att genomföra åtgärder enligt framtagen återrapport av uppdraget (RF§181)
för att effektivisera nämndens verksamheter och att sänka nettokostnaderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade i samband med det en handlingsplan för
besparingar för samhällsbyggnadsförvaltningen. I den handlingsplanen finns sju
delprojekt med ansvariga för respektive del. Samtliga delprojekt är klara.
1. Översyn timtaxor (timpris/taxor)
Ekonomichefen har tillsammans med enhetscheferna tagit fram underlag för nya
timpriser för olika delar av tjänster inom nämndernas områden. I arbetet ingår både
en översyn av timpris och taxekonstruktion. Ärenden är klara och antagna i
nämnden respektive Region fullmäktige.
Taxan för u – verksamheter MHN § 99 161102 samt RF§ 230 161227
Reviderat timpris miljöbalkens område MHN § 98 161025 samt RF 231 170104
Status: Klart
Ansvarig: Martin Ekepil-Ringelid

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-12-06

2. Ambitionsnivå service – generellt
En kartläggning pågår angående vilken service verksamheterna levererar externt
och internt. Utifrån kartläggning kommer en plan med åtgärder att tas fram för
ambitionsnivåer för förvaltningens service som främjar kostnadseffektivitet och
tillgänglighet.
Status: Klart
Ansvarig: Andreas Larsson
3. Strategier Klart Vatten
En rapport har tagits fram som beskriver Klart Vattens verksamhet för att kunna
analysera konsekvenser av eventuell förändring av servicenivån.
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Åtgärdsplan / handlingsplan

Status: Klart
Ansvarig: Mattias Edsbagge.
4. Interna överskridande processer – hur effektivisera former för kommunikation,
remisser och möten
För att kunna dra nytta av att SBF är en förvaltning kan de interna
gränsöverskridande processerna effektiviseras. En kartläggning kommer att göras
om gränssnitten mellan nämnderna som blir ett underlag för nämndsamordning,
effektiva gränssnitt och att förvaltningen levererar ”En ståndpunkt” i
gränsöverskridande frågor.
Status: Klart
Ansvarig: Johan Åberg.
5. Hur ser planenhetens uppdrag ut mot bemanningen – hur styrs
”tvärfunktionernas” roller
En genomlysning av alla funktioner som arbetar med planfrågorna ska göras för att
öka den yttre och inre effektiviteten tillsamman med TKF-LK-SBF.
Stadsarkitektens ansvar för samordningen mellan Plan och Bygg förtydligas.
Utveckla samarbete med miljö i tidiga skeden i planarbetet.
Status: Klart
Ansvarig: Anders Rahnberg.
2019
Samtliga uppdrag / processer ovan finns numera implementerat och är kopplat till
nämndens verksamhetsplan och följs därigenom upp kontinuerligt, både i ledningsgrupp,
nämnd, rapporter och genom dialog.

Ärendenr RS MHN 2018/2314 Datum 2018-12-06

Bilaga 1

Självfinansieringsgrad

5 (5)

Självfinansieringsgrad
Ø Hur stor andel av vår verksamhet kan vi
finansiera själva, utan hjälp av externa medel
Ø (skattemedel).

Självfinansieringsgrad budget
Budget jan - aug, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

(Nämnden undantagen)
Självfinansieringsgrad 65 - 66 %.
Det som alltså kan påverka självfinansieringsgraden är intäkterna eller driftkostnaderna.

17 653
- 27 056
- 9 403

2019
Ø Ram 9 403 tkr
Ø För att klara detta behövs en självfinansieringsgrad på ca 66 %.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3289

Johan Berglund

21 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reviderad timtaxa för verksamheter inom Miljöbalken

Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme.



Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019.

Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
MHN § 48 att ta fram en handlingsplan och översyn av enheterna för att uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019, MHN § 41.
Utgångspunkt

Miljöbalken, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.
För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.
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Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För prövning och tillsyn inom miljölagstiftningen som kommunerna är skyldiga att
svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet. Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får kommunen ta ut avgift
för kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Självkostnadsprincipen

En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Likställighetsprincipen

Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis.
Administrativa rutiner

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3289

Regionfullmäktiges beslut om taxa

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får kommunen ta ut avgift för
kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att timavgiften höjs till 975 kr från och med 1 april 2019.
Bedömning

Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I
bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till.
Resultatet från beräkningen utifrån enheten miljö- och hälsoskydds kostnader visar
att timavgiften 2018 borde varit 25 kr högre.
I och med att förvaltningen föreslår en höjning av timavgiften så pass sent kommer
Regionfullmäktige tidigast mars 2019 kunnat ta beslut om ny timavgift. Detta innebär
att med indexuppräkningen som Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om
kommer timavgiften att bli 950 kr fr.o.m. 1 januari 2019. Förvaltningen föreslår att
timavgiften höjs till 975 kr, detta genom att den beräknade avgiften på 950 kr se
bilaga 1, för 2018 uppräknas med index på 2,4%. Vilket avrundas till 975 kr för år
2019.
Utifrån 2019 års tillsynsplan kan höjningen av timavgiften innebära en prognoserad
intäkt på ytterligare 300 tkr. I bilaga 2 finns även en jämförelse av taxenivåerna i
andra kommuner. Även med föreslagen höjning kommer Region Gotland att ha en
av de lägre timavgifterna.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1, SKL beräkningsmodell för timtaxor inom miljöbalken
Bilaga 2, Jämförelse i timavgift i andra kommuner

2018-11-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

, , 2019

[Plats för
kommunlogo]

2. Översikt
Arbetsgång, klicka nedan

Beskrivning, läs detta först
Börja här!

Uträkning av
genomsnittlig
årsarbetstid och
handläggningstid

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat

1. Här börjar du för att beräkna
handläggningskostnaden per timme. I första fliken
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt
att användas för plan- och bygglagens samt
miljöbalkens område.
2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
1 000

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
515 883
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
23,00

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

Gemensamma kostnader per handläggare
382 771
Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
50 783

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

Resultat

5. I denna flik får du sammanställningen av
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut
handläggningskostnaden per timme med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Total kostnad per handläggare
949 436
Handläggningskostnad per timme
950

, , 2019

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg

515 883 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

382 771 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
50 783 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
949 436 kr
1 000 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Handläggningstid (tim)
Kostnader:
Handläggningstimmar:

949 436 kr
= 950 kr/tim
1 000 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme

950 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

2019
2,40%
23 kr

2020

2021

2022

0 kr

0 kr

0 kr

973 kr

973 kr

973 kr

973 kr

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)
1 000
Myndighetsspecifika kostnader

Gemensamma kostnader
Lönekostnader

51
383
516

800
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200

-

51
Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader
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Johan Berglund
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MHN 2018/3289

Syfte

Denna jämförelse utgör ett underlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
gällande samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) förslag att höja timavgiften till 975
kr.
Bakgrund

Det finns inga utpekade kommuner som Region Gotland ska jämföra sig med. För
att ta fram lämpliga kommuner att jämföra Region Gotlands har 4 kriterier använts.
Det som använts är 3 av SKL:s kommungrupper (Mindre stad/tätort, Liknande
kommuner Gotland och Landsbygdskommun med besöksnäring ) samt jämförbart
antal tillsynsobjekt.
Från dessa kommuner har SBF hämtat följande uppgifter:
 Timtaxa miljöbalken för år:
o 2018
Resultat

Timtaxa 2018
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/5148

Martin Ekepil Ringelid

21 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årlig Indexjustering av timpris för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att räkna upp timpriset med 2,4 %
till 950 kronor per timme i enlighet med 8 § Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.



Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2019.

Bakgrund

Av 8 § ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” framgår att miljöoch hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja de i
taxan antagna fasta avgifterna och timavgifterna. Till grund för justeringen ligger den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats för oktober 2018 är 2,4 % och i
enlighet med SKLs rekommendationer skall index justering ske med ett års
eftersläpning. Detta för att åstadkomma bättre exakthet.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 2,4 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 950 kr per timme från nuvarande 925 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2019.
Det är viktigt att det görs en årlig justering av taxan för att möta den allmänna
kostnadsökningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1, PKV
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2018-10-19

PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,7

3,9

2,5

3,0

3,5

3,5

Övrig förbrukning**

0,6

2,8

2,3

2,6

2,7

2,7

2,7%

3,6%

2,4%

2,9%

3,2%

3,3%

Prisindex kommunal verksamhet

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.
För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018, 2020 och 2021 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,2 procentenheter dessa år.

PKV-20181019
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Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3287

Martin Ekepil Ringelid

21 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årlig indexjustering av timpris för verksamheter för tillsyn
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn
och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor(LBE)
Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att räkna upp timpriset med 2,4 %
på nuvarande timpris som är 950 kr till 980 kronor per timme i enlighet av
bestämmelser i 27 § LBE.



Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
kan en årlig indexuppräkning göras. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal
kronor.
Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter,
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), i taxa för verksamheter för tillsyn
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Dick Svennefelt
Räddningschef
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Martin Ekepil Ringelid

23 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avskrivningar kundfordringar 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, avskriver kundfordringar på totalt
82 000 kronor

Bedömning

När miljö- och hälsoskyddsnämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift.
Avgiften faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt
som en intäkt i verksamheten.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordring och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionsstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för
inkassoåtgärder. Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för miljö- och
hälsoskyddsnämnden år 2018 med 82 000 kronor. Redovisning sker i bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1
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Avskrivningar 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland har avtal med Intrum AB om långtidsbevakning på avskrivna
fordringar
Fordran äldre än två år skrivs av och bevakas av Intrum AB
återvunna fordringar bokförs på ansvar och konto återvunna fordringar (3651)

Avskrivnings konto 7351
Fakturagrupp
Miljö- och hälsoskydd
Ansvar
1567
1568
1569
1570

Hälsoskydd
Vatten
Lantbruk
Livsmedel

70
70
17, 70
17, 70

summa

5400,00
1700,00
26400,00
22400,00
55900,00

17

summa

26100,00
26100,00

Totalt

82000,00

Övrig infrastruktur
Ansvar
1571

Tillst alkohol & tobak

kommentar : konkurs utan utdelning står för över 90 %

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-

MHN AU § 105

MHN AU § 105

Nämndsammanslagning

MHN 2018/3243

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår.

Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen gav 2018-11-22 § 337, Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillfälle att
direkt till fullmäktige senast den 5 december 2018 skriftligen yttra sig över
regionstyrelsens förslag om nämndernas sammanslagning. Då nämndens
sammanträde tidsmässigt ligger efter regionfullmäktige kommer Miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte yttra sig.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

