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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/147.

Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 4 mars 2015

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal för Hemse Kalkonen 14

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal med Biogas
Gotland AB och Hemse Fastighet K14 AB avseende fastigheten Hemse
Kalkonen 14.

Bakgrund

Samhällsbyggnads förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal
med exploatören för rubricerad fastighet. Till grund för avtalet ligger förslag till
detaljplan för Gotland Hemse Kalkonen 14. Exploateringsområdet är beläget
inom Hemses centrala delar (se bif översiktsbild). Exploatören har för avsikt
att inom området anlägga en tankstation för drivmedel, bl a biogas.
Genomförandet syftar till att säkerställa biogassatsningen på Gotland och
fullföljandet av åtagande enligt leveranskontrakt för fordonsgas på Gotland.

Detaljplanen möjliggör för byggande av tankstation och fordonsserviceanläggning, men också att befIntlig byggnad inom pIanområdet får användas
för kontor, handel, lager, hotell, hantverk, restaurang och föreningslokaler. I
huvudsak reglerar exploateringsavtalet exploatörens ekonomiska åtaganden när
det gäller utbyggnad och anpassning av infrastruktur, väganslutning, in- och
utfarter, parkeringsplatser samt i övrigt nödvändiga skyddsåtgärder. Parterna
har också kommit överens om att exploatören ska ansöka om och bekosta
fastighetsbildningsåtgärder innefattande nödvändig avstyckning samt bildande
och dödande av servitut. Exploatören är också ansvarig för provtagning av
mark och hantering av eventuella förorenade material. Exploatören ska senast
30 juni 2015 till regionen redovisa en genomförandeplan som beskriver
arbetets bedrivande.

För att säkerställa fullgörandet av de åtaganden exploatören har enligt
exploateringsavtalet ska denne ställa säkerhet i form aven bankgaranti
uppgående till 100 000 kronor.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/ ...

Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att exploateringsavtalet är utformat så att det ger
goda förutsättningar för ett genomförande av åtgärderna. Kontoret har inget
att erinra. Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
exploateringsavtalet med Biogas Gotland AB och Hemse Fastighet K14 AB
avseende fastigheten Hemse Kalkonen 14.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
t f. Regiondirektör
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Fastighet Gotland Hemse Kalkonen 14
Illustration till detaljplan
2014-05-12

.

11I r• ,

•

Kartillustration Befintlig situation, skala ca 1 :1000 (A3)

-•

Kartillustration Föreslagen ändring, skala ca 1:1000 (A3)
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster 1h00er.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bransle.
c. Mätarskåp diesel lunga fordon pump med dubbla munstycken .

d. Gaslager, plats fÖ( två mobila gasflak, jfr standard 20-1015 container.
e. Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f. Lossning splats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordan.

g. Kompressorstation.
h. Transformatorstation.

~
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland (org.nr. 212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Biogas Gotland AB (org.nr:556716-5609), Alva Gudings 369,
623 46 Hemse, samt Hemse Fastighet K14 AB (org nr. 556812-9901), c/o
Sudrets Redovisningsbyrå AB, Box 45, 623 11 Hemse, nedan benämnd
Exploatören, har följande avtal träffats
§1
Bakgrund

§2
Avtalets giltighet

§3
Målsättning

§4
Avtal

§5
Fastighetsbildning, servitut

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Gotland Hemse
Kalkonen 14 med dess beskrivining planbestämmelser,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta. Exploateringsområdet motsvarar området som redovisas på
detaljplanekartan.
Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma. Om så inte sker är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten ska bära sina egna kostnader, om inte
annat överenskommes.
Detaljplanen som utgör underlag för detta avtal syftar till att
möjliggöra en användning av byggnaden på fastigheten för
kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell
och hantverk. Därutöver ska inom fastigheten etableras en
tankstation för försäljning av drivmedel, bl a biogas. Genom
exploatörens försorg ska delar av planområdet omvandlas till
en väl fungerande tankstation. Exploatören är i den mån
detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet
och därtill hörande kostnader för samtliga arbeten som
erfordras för att nå detta mål. Genomförandet syftar till att
säkerställa biogassatsningen på Gotland och fullföljandet av
åtagande enligt leveranskontrakt av fordonsgas på Gotland.
Exploatören förbinder sig att teckna avtal med Trafikverket
dels avseeende iordningställande av befintlig in- och utfart
från Ronevägen, dels upprättande av ny in- och utfart till
Ronevägen, dels avstängning av utfart till Bangårdsgatan
samt dels anpassning av gångvägen utmed Bangårdsgatan.
Avtalet ska reglera krav på standard o dyl samt kostnadsoch genomförandeansvar och vara tecknat med Trafikverket
före detaljplanens antagande.
Exploatören ansöker och bekostar den fastighetsbildning
som erfordras för genomförandet av syftet detaljplanen. Det
innebär att avstyckning sker för fastighet som ska innefatta
tankstationen. Servitut ska bildas för utrymme inom såväl
stamfastigheten som styckningslotten där desamma är såväl
härskande som tjänande. Exploatören ansöker och betalar
dödning av avtalsservitut (09-IM1-99/5548.1) till förmån för
fastigheten Gotland Hemse Järpen 2 när infart till den
allmänna parkeringen är byggd och godkänd av Region
Gotland.

Exploateringsavtal Gotland Hemse Kalkonen 14

§6
Bebyggelse på
kvartersmark
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Detaljplanen möjliggör anläggande av tankstation och fordonsserviceanläggning samt att befintlig byggnad får användas för kontor, handel, lager, hotell, hantverk, restaurang
och föreningslokaler.
Exploatören ansvarar och bekostar all byggnation inom såväl
fastigheten Gotland Hemse Kalkonen 14 och den fastighet
som ska nybildas för tankstationen.

§7
Ombyggnad parkeringsplatser

I samband med att in- och utfarten från fastigheten Gotland
Hemse Kalkonen 14 till Bangårdsgatan ska stängas kommer
ett stängsel byggas. Inom den intilliggande fastigheten
Gotland Hemse Järpen 2, som ägs av Region Gotland, finns
en allmän parkering av betydelse för pendlare med kollektivtrafiken. Parkeringen nås genom att del av fastigheten
Gotland Hemse Kalkonen 14 används för infart. Rätten att
använda utrymmet för infart till parkeringen är säkerställt
genom ett inskrivet avtalsservitut (09-IM1-99/5548.1) till
förmån för fastigheten Gotland Hemse Järpen 2.
För att kunna genomföra den avstängning som ska ske i
enlighet med kommande överenskommelse mellan exploatören och Trafikverket måste gällande servitutsrätt regleras.
Detta ska ske genom att ny infart till den allmänna parkeringen iordningställs och bekostas av exploatören. Iordningställandet ska samordnas med Region Gotland och dess
samhällsbyggnadsförvaltning och byggas enligt de krav som
framgår av §§ 9-11 nedan. Nämnda avstängning får inte ske
förrän ny infart till parkeringen är färdigställd.
Exploatören ansvarar för att antalet disponibla parkeringsplatser inom Fastigheten Gotland Hemse Kalkonen 14 iordningställs efter byggandet av tankstationen och ombyggnaderna av den befintliga byggnaden så att de motsvarar det
föreskrivna antal för den verksamhet som ska bedrivas inom
fastigheten. Densamma ansvarar även för att antalet
parkeringsplatser justeras i det fall att ombyggnader innebär
ändrad verksamhet som medför att antalet parkeningsplatser
ska utökas enligt gällande parkeringsnorm.

§8
Undersökningar m m

Exploatören ansvarar för att utföra och bekostar provtagning
av asfalt med avseende på PAH-innehåll inför byggande av
tankställe, nedläggning av cistern och övriga ombyggnader.
Densamme ansvarar även för hanteringen av asfalt o dyl om
den innehåller PAH-föroreningar.

Exploateringsavtal Gotland Hemse Kalkonen 14

§9
Anläggningsarbeten
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Före projektering o dyl av anläggningsarbeten ska exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för infarten till den allmänna parkeringen och VA-nät om anslutning ska ske liksom anslutning till Ronevägen och anpassning av Bangårdsgatan. Avstämningen för precisering av de
krav och normer som ska gälla ska ske med samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för mark och stadsmiljö respektive enheten för vatten och avfall vad gäller infarten till
parkeringen och ev. anslutning till VA. Övrigt anläggande
stäms av med Trafikverket.
I fall anslutning ska ske utför och anvisar Region Gotland
förbindelsepunkt för VA inkl. dagvatten. Exploatören
projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar
inom det blivande kvarteret fram till anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall dimensioneras enligt gällande
regler. Exploatören svarar för att med en godkänd lösning
om-händerta dag- och dräneringsvattnet så att området blir
tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet avleds och
ansluts till det kommunala dagvattenledningsnätet.
Exploatören ska stämma av behovet av samt, bekosta och se
till att arkeologisk medverkan sker vid
markingrepp/markarbet-en.

§10
Programhandlingar

Handlingar avseende infart till parkeringen samt ev. VAanslutning som enligt § 9 ska utföras av exploatören ska
upprättas av densamme. Ett exemplar av dessa handlingar
ska exploatören skicka till Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet mark och stadsmiljö för granskning
så snart de är slutgiltigt upprättade. Alla arbetsritningar ska
vara granskade och godkända av Region Gotland innan
anläggningsarbetet påbörjas. Region Gotland ska ha 14
dagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske med samhällsbyggnadsförvaltningen
för att uppnå samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med andra såsom
Gotlands Energi AB angående framdragande av erforderliga
ledningar, m fl ledningshavare där så är nödvändigt.

§11
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören skall utföra enligt § 9.
Regionen äger rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll över anläggningsarbetena avseende VA-anslutning om
så ska ske och byggande av ny infart till den allmänna parkeringen som enligt Byggandets Kontraktkommittés allmänna bestämmelser tillkommer beställaren.

Exploateringsavtal Gotland Hemse Kalkonen 14
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Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning
att de av regionen kan godkännas för besiktning, ska de av
exploatören anmälas för slutbesiktning, varom regionen har
att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av en av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut- och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som
för slutbesiktning. I de fall exploatören inte fullgör de arbeten som det åligger densamme att ombesörja enligt §§ 7 och
12, äger regionen utföra vad som brister, varvid exploatören
ska svara för åtgärdskostnaderna samt de merkostnader som
regionen härigenom åsamkas.
§12
Skyddsåtgärder

Exploatören har att förhålla sig till och följa nedanstående
regler, riktlinjer o dyl vid genomförandet etableringen av
berörd tankstation.
Skyddsavstånd
Skyddsavstånd och lokaliseringen av tankstationen ska följa
regelverket enligt dokument MSB, ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” (Räddningsverket maj 2008) och ”Tankstationer för metangasdrivna
fordon. Vägledning vid transportprövning” MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap, juli 2011, vilken
bygger på skrift TSA 2010, utgiven av Energigas Sverige)
Buller och trafik
Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för externt industribuller”
gäller för buller vid den här typen av verksamhet. De av
riksdagen antagna riktlinjerna (proposition 1996/97:53) för
trafikbuller ska tillämpas.
Förorening av mark
Särskilda skyddsåtgärder ska vidtas för att minska risken för
föroreningar i mark- och grundvatten från verksamheten
eftersom området ligger inom det yttre
vattenskyddsområdet.
Följande skyddsåtgärder ska vidtas:
- täta (t ex asfalterade) ytor vid spill- och tanknings-/påfyllningszoner
- oljeavskiljareav dagvatten från spill- och tanknings-/påfyllningszoner
- centralpåfyllning av bensin/diesel
- dubbelt skydd e likn. för cisterner och alla ledningar där
flytande bränsle/olja finns

Exploateringsavtal Gotland Hemse Kalkonen 14
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Exploatören ska även efter samverkan med räddningstjänsten inom Region Gotland bekosta och dimensionera
vattenledning och brandposter med sådan tillgänglighet att
det uppfyller räddningstjänstens krav
§13
Ersättningar
och tillstånd

Bruknings- och anslutningsavgifter för VA utgår i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland om anslutning
kommer att ske.
Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd,
vad det än må vara, exempelvis tillstånd för ny in- och utfart till
Ronevägen, bygglov o dyl ansöks och bekostas av exploatören.
Noteras ska att anmälningsplikt gäller för drivmedelsanläggning
där den årliga förbrukningen är:
- mer än 1 000 kbm flytande motorbränsle eller
- mer än 1 miljon normalkubikmeter avsedd som motorbränsle

§14
Säkerhet

För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal skall
exploatören senast dagen före regionfullmäktiges antagande av
denna detaljplan ställa säkerhet för anläggningskostnader. Säkerheten ska ställas till regionen i form av en bankgaranti till ett
värde av 100 000 kronor såsom säkerhet för ombyggnad och
iordningställande av ny infart till den befintliga parkeringsplatsen i och med att befintlig in- och utfart stängs av.
Av denna säkerhet skall Regionen, i den utsträckning genomförandet sker enligt detta avtal och regionen godkänner detsamma, återlämna säkerhet i den utsträckning som enligt
regionens bedömande är betryggande för rätta fullgörandet av
återstående skyldigheter.

§15
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har exploatören tillika
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivningseller marklov. Regionen kan, i enlighet med PBL, efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen
utan att fastighetsägaren får någon ersättning. Med anledning
av att exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande
lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att gälla i de delar
som omfattas av en ändring eller ett upphävande. Ersättning
utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven byggrätt eller
projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda
kostnader för de delar som då ännu inte har exploaterats.

§16
Genomförande, Under förutsättning att detaljplanen har antagits och att
nödvändiga tillstånd har erhållits eller annan inverkan som
tidplan, VA

Exploateringsavtal Gotland Hemse Kalkonen 14
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exploatören inte kan påverka har exploatören som målsättning att påbörja byggnationen och anläggandet av tankstationen med tillfarter m m under 2015. Exploatören ska
senast den 30 juni 2015 redovisa en genomförandeplan/
tidplan för arbetenas bedrivande för iordningställandet av
tankstationen m m.
I det fall att exploatören avser att avropa upprättande av ny
förbindelsepunkt för eventuell VA-anslutning ska det ske
senast tre månader före önskad anslutning.
§17
Överlåtelse

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan
Region Gotlands godkännande. Om så ändå sker har Region
Gotland rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som
Region Gotland åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen. Vid godkännande av överlåtelse förbinder sig
exploatören att klargöra innehållet i avtalet och det ansvar
som den som övertar avtalet ikläder sig. Om så inte sker har
Region Gotland på samma sätt som ovan rätt att av
exploatören utkräva de merkostnader som Region Gotland
åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Alva den

/

2015

För Biogas Gotland AB

……………………………………
Magnus Ahlsten
Hemse den / 2015
För Hemse Fastighet K14 AB

………………………………......
Svante Bendelin

…………………………………....
Gunnar Hoffman

Visby den / 2015
För Region Gotland

………………………………......
Björn Jansson

…………………………………....
Ethel Forsberg
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/386
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 25 februari 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Hemse Kalkonen 14, antagande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfulhnäktige för antagande.

Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrurnändamål i form av kontor, handel, förenings lokaler, hotell
m m samt för försäljning av drivmedel (biogas). Lokaliseringen utgör en del i
fullföljandet av det avtal som finns mellan Biogas Gotland och Region Gotland
om etableringar av nya tankstationer i Hemse och Lärbro.
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till den del av pIanområdet där det planeras en tankstation är mycket god
och några förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte.
Däremot planeras en ny in- och utfart för den del av pIanområdet som är
avsatt för centtumverksamheter. Exploatören svarar för byggnationen av
tankstationen medan fastighetsägaren till pIanområdet ansvarar för övriga
förändringar och nybyggnation.

Bedömning
Regionstyrelsen tillstyrkte under § 399/2014 det under hösten utställda
gransknings förslaget. De synpunkter som inkommit under granskningsskedet
har endast resulterat i marginella förändringar av tidigare planförslag.
Ledningskontoret föreslår att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av
regionstyrelsen, överlämnas till regionfulhnäktige för antagande.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Plankarta
 Illustrationskarta
 MIFO fas 1-Historisk inventering daterad 2013-10-21
 MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon, juli 2011
 MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation, maj 2008
 Geoteknisk undersökning, AB PentaCon 2014-09-29
(Planförslaget finns på hemsidan under granskningstiden, www.gotland.se)

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt 2010:900 PBL. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 2011-05-11.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet
och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell,
hantverk samt försäljning av drivmedel.

Den delen av planen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att
säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på
Gotland, där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I
gällande avtal med regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse
respektive Lärbro (projektering i Lärbro pågår).
Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring,
fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och
explosiva varor.

Bedömning av miljöpåverkan

Regionen har gjort bedömningen att det inte föreligger risk för påverkan på
miljö, hälsa m. fl. faktorer av sådan omfattning att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram. Länsstyrelsen har i ett
särskilt remissvar meddelat att man delvis instämmer i den bedömning som
regionen gjort, med reservation för att en markundersökning kan komma att
visa att en MKB behövs för att avgöra om den ändrade markanvändningen är
lämplig.
På uppdrag av Biogas Gotland har PentaCon utfört en historisk inventering
enligt MIFO fas 1-modellen där man utgår från tillgänglig information om
aktuell bransch för det aktuella objektet. I det här fallet gummiproduktion
och arbete med textilier.
Enligt MIFO-metodiken bedöms risken för människors hälsa och miljön vara
liten i och med att inget tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten
och andra potentiella föroreningar anses vara av en begränsad omfattning.
Sammantaget riskklassas området till riskklass 4. Dock skall det noteras att
asfalten inom fastigheten kan innehålla PAH-föroreningar, som kan kräva
speciell hantering i samband med ombyggnationer. Provtagning av asfalt med
avseende på PAH-innehåll bör utföras innan entreprenadstart
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB, vilket innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Regionen anser att ingen påtaglig skada
sker på riksintresset om denna detaljplan genomförs.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget direkt öster om korsningen mellan Ronevägen och
Bangårdsgatan i centrala Hemse.

Översiktskarta

Areal

Planområdet som består av fastigheten Hemse Kalkonen 14 omfattar
11 582 kvm.

Markägoförhållanden

Fastigheten Hemse Kalkonen 14 ägs av Hemse Fastighet K14 AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland antagen av KF 2010-06-14 § 79 ligger

Kalkonen inom område med detaljplaner där fördjupad översiktsplan ska
tas fram.
Detaljplaner, områdes- För Hemse Kalkonen 14 gäller en detaljplan antagen 1990-10-08, som
bestämmelser
anger industriändamål.
förordnanden m m
Program för planområdet

Planen är liten och okomplicerad och behöver därför inte föregås av något
program.

__________________________________________________________________________________
4 (13)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2011/102
Hemse Kalkonen 14
2014-10-14 rev 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdets norra del utgörs av en gräsyta. Den större delen av marken i
väster och öster är idag asfalterad med plats för bilparkering i väster. I
väster finns en in- och utfart från Bangårdsgatan. I söder, längs med
Ronevägen och framför befintlig byggnad, finns smala gräsytor delvis med
träd. Även i planområdets östra del finns en in- och utfart till och från
Ronevägen.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning för planområdet har genomförts av AB
PentaCon 2014-09-29. Undersökningen kompletterades med svar på
provtagning av aska och asfalt (2014-12-09).
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten,
bestå av fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt
på kalkstensberget.
Provtagning av asfalt visar på föroreningshalter betydligt under riktvärden
för MKM (mindre känslig markanvändning).
Fyllningsjorden innehåller till viss del tegel, och en mindre mängd
sot/slagg och rester av aska. Den övre delen av berget består av 0,3-0,4
meter rösberg och är grävbart ned till den bedömda bergnivån ca 1,0-1,2
meter under mark. Provtagning av aska visar på föroreningshalter betydligt
under riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).
Inget vatten har påträffats vid fältundersökningen. Grundvattennivån
bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan. Vatten bedöms kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt
sätt, med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mulljord och
fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 10. Packning utförs
lämpligen i lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 10.
Grundläggning av underjordiska cisterner görs efter försiktig sprängning
alternativt fräsning av kalstensberget. Spettning eller normal sprängning
bör inte utföras p.g.a. risk för vibrationer och öppningar av vattenförande
sprickor i berget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella
markförstärkningsåtgärder. Se mer info i utredningen. Belastningar av
marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med de
förutsättningar som ges i översiktlig geoteknisk utredning, utföras utan risk
för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.
Om främmande material upptäcks vid schaktning, både vad gäller
färgförändring och lukt eller annan okulär indikation ska tillsynsmyndighet
underrättas.

Radon

Planområdet utgörs av normalriskområde för radon.

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade inom fastigheten.

__________________________________________________________________________________
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Klimatförändringar

Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland annat biogas, ett
alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska utsläppen av
koldioxid och användningen av fossila drivmedel. Den regionala miljön kan
bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form av svavel
och kväve minskar.

Högre temperaturer
Högre temperaturer ställer krav på att exempelvis avsätta (större) ytor för
allmänna ändamål som gator, torg och parker, då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar vid stigande temperaturer. Detaljplanen utgörs av
kvartersmark. Behovet av utomhusvistelse för allmänheten kan
tillgodoses på annat sätt i Hemse.

Ökad nederbörd och översvämningar
Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet (SMHI). Det
häftigaste regn som drabbat Gotland i modern tid skedde år 1913, då ett
skyfall gav 141 mm (141 liter per kvadratmeter). Ett troligt rimligt
antagande för framtida ökande nederbördsmängder är 155-170 liter per
kvadratmeter. För detaljplanen kräver det att man inte hårdgör mer mark
än nödvändigt och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta
de ökade mängder som en exploatering kan innebära. Planområdet ligger
inom verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp). Planen innebär att
bara en marginell ökning av asfaltytan måste göras.

Stigande havsnivåer
Aktuella fastigheter ligger inte inom riskområde för stigande havsnivåer.

Risker för ras, skred och erosion
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm) kan genomgående,
med de förutsättningar som ges i geotekniska utredningen, utföras utan
risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Bebyggelseområden
Befintliga bostäder,
arbetsplatser och
övrig bebyggelse

I söder gränsar planområdet till bostadsbebyggelse (3 villor) samt butiksoch industribyggnader på andra sidan Ronevägen. Öster och nordost om
området finns ett handelsområde med bl a byggvaruhus och busstation.
Nordväst om området, på andra sidan Bangårdsgatan, består bebyggelsen
av villor.
Planområdet är idag delvis bebyggt med en byggnad avsedd för
industriändamål.

Föreslagen förändring

Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens
användningsområde från Industri- till Centrum-ändamål innebär möjlighet
för etablering av fler verksamheter inom användningsområdena C
(Centrum), E (Tekniska anläggningar), G (Fordonsservice) och U (Lager).
Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som
t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage.
Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt
biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Fler parkeringsplatser kommer att anordnas i den västra och även i den
östra delen av planområdet. Den befintliga gräsytan norr om byggnaden
kommer delvis att påverkas av en vändplan för tung trafik samt eventuellt
även av fler parkeringsplatser.
För att förhindra genomfart kommer ett nytt stängsel att sättas upp i
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nordöstra hörnet av planområdet, mot befintlig busstation och
pendelparkering. En grind för fotgängare kommer att finnas i
stängslet. Detta ombesörjs av fastighetsägaren.
Planerad tankstation innefattar pumpar för biogas, bensin och
diesel samt tillhörande gaslager, kompressorstation och cistern för bensin
och diesel, under mark, se planillustration. Pumpön placeras öster om
befintlig byggnad. Tankstationen nyttjar befintligt in-/utfart från Ronevägen.
En ny in- och utfart för övriga verksamheter inom planområdet kommer att
öppnas upp mot Ronevägen väster om befintlig byggnad. Tillstånd från
Trafikverket finns för denna. Den befintliga in- och utfarten från
Bangårdsgatan kommer att stängas av. Gaslager och kompressorstation
samt nedgrävd cistern placeras i direkt anslutning till östra tomtgränsen.
Mark som på plankartan är prickmarkerad får med undantag av
anordningar för försäljning av drivmedel inte bebyggas ytterligare.

Illustration, föreslagen verksamhet.
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster/höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle
c. Mätarskåp diesel tunga fordon, pump med dubbla munstycken
d. Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20 fots container
e. Cistern bensin och diesel, nergrävd och täckt
f. Lossningsplats bensin och diesel, fyllning av cistern via tankfordon
g. Kompressorstation
h. Transformatorstation

Tillgänglighet

Området har i dag en mycket god tillgänglighet. Denna plan föreslår inga
förändringar av detta.
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Gator och trafik
Kollektivtrafik

Hemse trafikeras av flera kollektivtrafikbussar dagligen. Busstation finns
centralt i Hemse samhälle precis nordost om planområdet.

Parkering, angöring
samt in- och utfart

In- och utfart för tankstation, inklusive lossning av drivmedel, ordnas via
befintlig in- och utfart från Ronevägen (vid befintlig byggnads östra gavel).
In- och utfart för övriga funktioner sker via den nya in- och utfarten
mot Ronevägen. Trafikverket har 2013-10-25 (TRV 2013/77377)
lämnat tillstånd till denna. Av beslutet framgår hur utfarten ska
utföras. In- och utfarten mot Bangårdsgatan stängs av.
Parkering för tankstation, restaurang och övrig handel ordnas i första hand
på redan befintliga hårdgjorda ytor i anslutning till respektive verksamhet.
Därtill kan antalet parkeringsplatser vid behov utökas genom nyttjande av
gräsytan belägen mellan Bangårdgatan och befintlig byggnads norra
långsida. Bedömningen är att eventuell framtida erforderlig utökning av
parkeringsplatser kan göras utan avsteg från en trevlig inramning med viss
kvarstående grönyta.
Fordonsrörelser och angöring till tänkta funktioner för tankstation så som
lossning drivmedel, biltvätt och serviceverkstad ordnas, enligt ovan, i första
hand på befintliga hårdgjorda ytor med möjlighet till utökning på angiven
grönyta.

Störningar
Trafik

Stora korsningen i Hemse är mellan väg 142 (Storgatan) och väg 141
(Fardhemsvägen väster om Storgatan) som fortsätter i väg 527
(Ronevägen öster om Storgatan). I senast redovisade mätningen (2009)
hade väg 142 i Hemse 1650 fordon/dygn (varav 100 tung trafik), väg 141
uppmätte 3000 fordon/dygn (varav 230 tung trafik) och väg 527
uppmätte 800 fordon/dygn (varav 49 tung trafik).
I Hemse finns idag två bensinstationer, Tankvärt och OKQ8. Tankvärt finns
i Hemse centrum i korsningen mellan de båda länsvägarna, OKQ8 utefter
Ronevägen öster om och på samma sida som den i planen föreslagna
etableringen. Förhandlingar mellan Biogas Gotland och Tankvärt pågår.
Om dessa resulterar i en flyttning av Tankvärts försäljning kommer
trafikbelastningen på planområdet att bli större än om de båda befintliga
finns kvar och den nya tankstationen etableras. Påverkan på närområdet
är därmed störst om den station som medges i planen ersätter den i den
centrala korsningen.
På Tankvärts station sker nu ca 50 000 tankningar per år, dvs i genomsnitt
130-140 per dag. En del av Tankvärts kunder kommer rimligen på
Ronevägen. Även om man bortser från detta blir trafikökningen måttlig, i
storleksordningen 20 %. Sommartid är trafikbelastningen större, både
genomfartstrafiken och antalet som tankar. Uppskattningsvis är maximalt
antal tankade bilar per dygn 250-300.

Brandskydd

Gällande säkerhetsavstånd för tankstation ska uppfyllas. Följande
dokument nyttjas för att säkerställa regeluppfyllelse:
1. MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon (juli 2011, bygger på
innehållet i skriften TSA 2010, utgiven av Energigas Sverige), se
bilaga 4.
2. MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation
(maj 2008), se bilaga 5.
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Buller

Detaljplanen innebär införande av nya bullerkällor; kompressorstation och
restaurang och att trafikmängden kan komma att öka.
Tillverkaren av aktuell kompressorstation anger maximalt 60 dBA 10 meter
från anläggningen. Kompressorstationen arbetar intermittent, vilket innebär
att kompressorn startar när trycket i gaslagret sjunker under en viss nivå
och stannar när önskat tryck är återställt (jfr funktionen för en hydrofor).
Detta innebär att kompressorn ej är i drift så länge inte tankande fordon
sänker trycket i gaslagret, vilket i sin tur gör att drift sällan sker t.ex.
nattetid. Buller från kompressorstationen bedöms inte vara störande för
näraliggande bostäder. Om det, mot förmodan, uppstår störande buller kan
det lätt åtgärdas med ljuddämpande tilläggsisolering.
Trafikökningen på Ronevägen blir måttlig även om samarbetet mellan
Tankvärt och Biogas Gotland leder till att Tankvärts verksamhet flyttar till
planområdet och att alla dess kunder istället tankar utefter Ronevägen.
Ökningen av trafikbullret blir därmed marginell.

Ljus

Belysningen på drivmedelsstationen torde inte vara mer störande än från
gatubelysningen. Antalet tankande fordon nattetid bedöms vara få, varför
störningarna av svängande fordon torde bli små.

Lukt

Lukt från tankstationen kommer inte att förekomma då fordonsgas är luktfri
och tillgänglig teknik för tankning av bensin och diesel gör att ingen lukt i
omgivningen uppkommer. Eventuell lukt från restaurang torde vara måttlig.

Luft

Utomhusluftens kvalité måste vara lämplig som daglig vistelsemiljö för
människor och för bostäder. Planeringen är därför avhängig till att trafiken i
området fungerar utan att luftkvalitén blir dålig. Ökade trafikflöden med
fossila bränslen får ytterligare föroreningar som konsekvens. Planförslaget
kommer att innebära en ökad fordonstrafik till och från området. Planen
syftar till att möjliggöra tankstation med bland annat biogas, vilket sannolikt
kan innebära att fler fordon i området kommer att drivas av alternativa
bränslen med mindre klimatpåverkan. Ren biogas minskar utsläppen av
CO2 med cirka 80 % jämfört med bensin samt minskar övriga utsläpp med
cirka 70 procent. En sådan förändring kan medföra en förbättrad luftkvalité
jämfört med en traditionell bensinstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten har befintlig anslutning till kommunalt system.

Uppvärmning

Fastigheten värms av befintlig egen anläggning.

El

Fastigheten har befintlig anslutning till elnätet.
Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB. Inom fastigheten finns även en
transformatorstation.

Tele

Fastigheten har befintlig anslutning till allmänt system.

Avfall

Fastigheten har befintligt hämtningsavtal för normalt avfall.
Spill av olja och drivmedel vid tankningsstationen omhändertas via separat
avskiljningssystem (tömningsbar oljeavskiljare) i mark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden gått kan planen ändras utan att markägarna kan kräva
ersättning för inte utnyttjad byggrätt.

Tidplan

Planarbetet för aktuellt planområde kommer att bedrivas enligt följande
tidsplan:
Planprocessår
Beslut om samråd
Beslut om granskning
Beslut om antagande
Laga kraft

2014/2015
kvartal 2, 2014
kvartal 3, 2014
kvartal 1, 2015
kvartal 1, 2015

Byggnation av själva tankstationen (automatstationen) beräknas starta
snarast planändringen vunnit laga kraft och genomförandetiden bedöms till
ca tre månader. Tidplan för tilläggsfunktioner som t.ex. servicebutik,
verkstad, biltvätt etc. är ej fastställd, men målsättningen är att etablering
sker parallellt med byggnation av automatstationen, eller snarast möjligt.

Ansvarsfördelning
Exploateringsavtal

Anslutning mot väg 527 (Ronevägen) dimensioneras för att kunna ta emot
tunga fordon på ett sätt som anges i VGU (vägar- och gators utformning).
Åtgärder för stängning av anslutning på väg 528 (Bangårdsgatan) samt
anpassning av gångvägen utmed Bangårdsgatan ska göras.
Genomförandet av detta kommer att regleras med exploatören och
fastighetsägaren i ett exploateringsavtal som Regionen avser upprätta med
exploatören.
Exploatören ansvarar för byggnation av tankstationen. För övriga
förändringar/byggnationer ansvarar fastighetsägaren Kalkonen 14.
Markägaren skall också stå för erforderliga lantmäteriförrättningar.
Innan planen antas ska detta bekräftas i ett exploateringsavtal mellan
regionen, exploatören och fastighetsägaren.
Exploatören avser teckna avtal med Trafikverket angående ny in- och utfart
på väg 527 (Ronevägen) innan planens antagande. Fastighetsägaren ska
söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg 527.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
servitut m m

Följande förändringar kommer att genomföras:
1. Avstyckning av markområde för tankstation, se vidare
kartillustration. Biogas Gotland förvärvar området.
2. Servitut som ger fastighetsägaren till Kalkonen 14 rätt att nyttja
avstyckad mark enligt punkt 1 ovan som genomfart till och från
övriga delar av fastigheten, se kartillustration. Detta med
målsättningen att uppnå bästa möjliga trafikflöde.
3. Servitut som ger Biogas Gotland rätt att anlägga och nyttja vändzon
för tunga fordon, se kartillustration.
4. Nuvarande servitut skall utgå och ersättas av nya servitut enligt
punkt 2 och 3 ovan.

__________________________________________________________________________________
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Överenskommelse om åtgärd för att ta bort nuvarande servitut enligt
punkt 4 ovan, ska träffas mellan nuvarande fastighetsägaren
Kalkonen 14 (alternativt Biogas Gotland vid avstyckning enligt punkt
1 ovan) och Region Gotland. Kostnader för eventuella åtgärder
belastar Biogas Gotland som också står för de kostnader som
uppstår för de markarbeten som krävs vid infarten till parkeringen vid
busstationen.

Kartillustration föreslagen avstyckning samt servitutsgränser

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra.
Det vill säga att så kallad planvinst uppkommer. Bedömningen delas upp i
två delar:
Tankstation
Planerad tankstation ingår i en omfattandes helhetssatsning på biogas på
Gotland (primärt för fordonsgas och uppvärmning i andra hand). Ekonomisk
kalkyl för varje enskild tankstation finns ej, men den totala satsningen
bedöms ge en vinst. Planändringen innebär i denna del också mycket stor
miljönytta.
Övriga ytor och lokaler
I gällande detaljplan är fastighetens användning begränsad till
industriverksamhet. Planen innebär möjlighet också till annan användning,
vilket innebär att den kan anpassas till aktuella behov. Därmed ökar dess
ekonomiska värde och samhällsekonomiska nytta.

Tekniska frågor
Transformatorstation
matarledningar

Nuvarande placering av en transformatorstation begränsar tankstationens
utvecklingsmöjligheter. Ny placering är därför önskvärd. För befintlig och ny
placering se kartillustration.

__________________________________________________________________________________
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Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB och vid behov flyttas, kortare sträckor.

Brandsäkerhet
Tekniska utredningar

Se avsnitt Störningar under punkt Brandskydd.
Fastighetsägaren har låtit ta fram en övergripande geoteknisk undersökning
som visar att planen är genomförbar, se avsnitt geotekniska förhållanden,
s.5.
Parkering finns för nuvarande verksamhet. Fastigheternas storlek tillåter en
avsevärd ökning av antalet parkeringsplatser. Vid bygglovprövning av ny
eller ändrad verksamhet får bedömas om hela eller delar av denna skall
utnyttjas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och
Ett plangenomförande bedöms inte har någon påverkan på natur och kultur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett genomförande av
kulturvärden
förslagen planändring inte medför en negativ miljöpåverkan.
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 skadas. Länsstyrelsen bedömer att detta riksintresse inte
påverkas. I övrigt omfattas området inte av riksintressen.

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

Avstängningen av den befintliga in- och utfarten mot Bangårdsgatan
kommer att innebära en bättre trafikmiljö för barnens cykel- och gångtrafik
till och från skolan och då även minimera risker för olyckor.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Det idag befintliga industriområdet kommer att ändra karaktär i och med att
ändamålet ändras till centrumbebyggelse, vilket kommer att innebära andra
strömmar av folk och trafik. Att vara i ett industriområde känns ofta otryggt,
speciellt för kvinnor. En tankstation placerat centralt i ett samhälle är med
andra ord positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurser och hushållning

__________________________________________________________________________________
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God bebyggd miljö

På fastigheten finns en befintlig byggnad i vilken nya verksamheter avses
inrymmas i sin helhet.
Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland
annat biogas, ett alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen. Den regionala
miljön kan bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form
av svavel och kväve minskar. Lokalt reduceras utsläppen av stoft och
kolväten som leder till sämre luftkvalitet i våra städer och tätorter.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

För att skapa bästa möjliga trafikflöde och därmed minimera riskfaktorer
som rör biltrafiken anordnas en ny in- och utfart för alla fordonsrörelser
utom de till och från tankstationen från Ronevägen. Den befintliga in- och
utfarten mot Ronevägen, i planområdets östra del, kommer att användas av
fordon som besöker tankstationen. Den befintliga in- och utfarten mot
Bangårdsgatan stängs av.
Huvudmotivet till detta är att nyttja fastighets tillgängliga ytor lämpade för
parkeringsplatser i anslutning till respektive verksamhet och därigenom
minimera onödiga trafikflöden.

Brandfarliga och
explosiva varor
Miljökvalitetsnormer

Se avsnitt Störningar punkt Brandskydd.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-10-14, rev 2015-02-25

Anders Rahnberg
enhetschef

Stina Wester
planarkitekt

__________________________________________________________________________________
13 (13)

Kvartersmark
C

Centrum

E
26,41
26,44

G

Fordonservice

26,59

G1
GATUMARKEN
2:2

26,36

2:9

4

J1

Hantverk

U

Lager

26,34
26,13

5

3

26,33

13

1

26,60

7

26,36
26,92
26,62

26,34

26,50

26,36

26,15

9
26,27

26,73

u

26,47

26,22

10

26,15

ledningar

2

26,11

27,34

26,43
26,48

DOPPINGEN

26,54
26,52

Serv 1

26,54

7

26,56

26,31

9-H

Lr 0

26,33

6.0

26,54

26,66

26,67
26,68

26,72

n
Parkgata

rv
Se

26,76

2

CE
UG
J1

12.0

26,70

26,53

14

14

.1

u

n

KALKONEN

507

26,47
23,01

C E U J1

EM-

26,29

26,69

26,11

u

26,27

26,71

27,66

26,08

6

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation

27,26

26,29

26,83

KORPEN

n

26,77

G1

12

6.0

u

12.0

26,75
26,89

6.0

1
26,99

26,94

12.0
27,02

1

27,05

17
2

27,08

3
13

Planprogram
Planbeskrivning

SKATAN
16

Illustrationskarta

Hemse Kalkonen 14
Beslutsdatum

Antagande

Laga kraft

Skala: 1:1000 (A2)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 meter

Ethel Forsberg

Stina Wester
planarkitekt

Instans

1 (3)
Ärendenr. 2011/102
Handlingstyp Utlåtande
Datum 25 februari 2015

Detaljplan för HEMSE KALKONEN 14, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•

•
•

Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon, har kompletterats (daterad
2014-12-09) med svar på provtagning av aska och asfalt. Provtagningen visar att
föroreningshalter ligger betydligt under riktvärden för MKM (mindre känslig
markanvändning). Planhandlingen kompletteras med informationen.
Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort, vilket ger en större flexibilitet för
kommande fastighetsbildning.
En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i planbeskrivningen.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, 2014-10-14 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig
granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 10 november 2014 t o m 8 december
2014. Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga,
regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda
synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse
angående granskning har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla.
Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1 – G3). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet
samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser

2
(G1)
Länsstyrelsen
Gotlands Län
2014-11-25

Behovsbedömning av MKB
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
krävs. Länsstyrelsen instämde delvis i Region Gotlands bedömning 2011-06-16 .
Länsstyrelsen ansåg då att det saknades ett bra underlag att bedöma markföroreningarna.
En undersökning har sedan gjorts av Pentacon, daterad 2013-10-21. När bedömningen
gjordes 2011 utgjorde inte försäljning av drivmedel en del av planförslaget. Länsstyrelsen
ansåg dock vid samrådsskedet att de undersökningar som gjorts och avsågs att göras är
tillräckliga och instämde att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10 PBL
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, strandskydd, hälsa och säkerhet,
risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer. Dessa frågor kan
leda till att Länsstyrelsen, enligt 11 kap 10 § PBL, senare prövar Region Gotlands beslut
att anta den aktuella detaljplanen.
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet framfört synpunkter om att planbeskrivningen skulle
innehålla en tydligare beskrivning av planens effekt på buller och luftkvalitet, att
beskrivningen skulle kompletteras med en beskrivning om klimatanpassning samt att den
geotekniska undersökningen skulle slutföras och visa på att planen är genomförbar. Den
geotekniska undersökningen är slutförd och har visat på att planförslaget är möjligt.
Beskrivningen har även kompletterats med uppgifter om buller och klimatanpassning.
Länsstyrelsen anser dock att det ännu saknas en beskrivning av förslagets effekter på
luftkvalitet. Länsstyrelsen bedömer att förslaget måste kompletteras med detta innan
antagande.

Samhällsbyggnads En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i
förvaltningen
planbeskrivningen. Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon,

har kompletterats (daterad 2014-12-09) med svar på provtagning av aska och
asfalt. Provtagningen visar att föroreningshalter ligger betydligt under
riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).

(G2)
Lantmäteriet
2014-12-02

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för Hemse Kalkonen 14 har vunnit laga
kraft, kan t.ex. bli att bilda en fastighet för försäljning av drivmedel samt bilda
nödvändiga servitut för utfart/genomfart samt vändzon.
Delar av planen som måste förbättras
Det finns inlagt en fastighetsindelningsgräns i plankartan. Denna gräns är inte kopplad
till en fastighetsindelningsbestämmelse, vilket den ska vara. Denna gräns ska endera
kopplas till en fastighetsindelningsbestämmelse eller tas bort.

Samhällsbyggnads Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort.
förvaltningen

3
(G3)
Trafikverket
Stockholm
2014-12-10

Trafikverket Region Stockholm har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap
som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade
transportsystemet inom regionen samt som väghållare för väg 528 (Bangårdsgatan) och
väg 527 (Ronevägen).
Planen syftar till att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och byggnad för
kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk samt försäljning av
drivmedel.
I samrådsskedet ansåg Trafikverket att ny in- och utfart på väg 527 justeras i avtal med
Trafikverket innan planens antagande. I detta avtal vill Trafikverket även att utfarten
mot väg 527 från den nya drivmedelsanläggningen skall villkoras så att anslutningen
dimensioneras för att kunna ta emot tunga fordon på sätt som anges i VGU. Tillståndet
som kommunen hänvisar till i samrådsredogörelsen har löpt ut.
Vad beträffar stängning av anslutning mot Bangårdsgatan så bör behovet av anpassning av
gångvägen redovisas. Trafikverket anser att åtgärder för stängning av anslutning
finansieras av region Gotland och regleras genom avtal innan planens antagande.

Samhällsbyggnads Exploatören avser att teckna avtal med Trafikverket angående ny in- och
förvaltningen
utfart på Ronevägen (väg 527) innan planens antagande.

Anslutningen mot väg 527 dimensioneras för att kunna ta emot tunga fordon
på sätt som anges i VGU. Åtgärder för stängning av anslutning mot
Bangårdsgatan (väg 528) och en anpassning av gångvägen utmed
Bangårdsgatan ska göras. Genomförandet av detta kommer att regleras med i
ett exploateringsavtal som Regionen avser att upprätta med exploatören och
fastighetsägaren. Om Trafikverket anser att det finns andra
trafiksäkerhetsproblem på eller vid Trafikverkets vägar genom Hemse
samhälle är Trafikverket ansvariga för att detta åtgärdas. Åtgärder kan också
diskuteras med Regionen inom ramarna för Gotlands länsplan för
infrastruktur. Enligt kommunallagen får heller inte en kommun göra
investeringar där staten är ansvariga.
Fastighetsägare ska söka nytt tillstånd för utfart mot väg 527 (Roneväg)

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Ägare till fastigheterna Hemse Gåsen 9 och 10 (2014-08-12) (sakägare)

Visby den 25 februari 2015

Anders Rahnberg
enhetschef

Stina Wester
planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2011/102
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stina Wester

Datum 11 februari 2015

Byggnadsnämnden

HEMSE KALKONEN 14

Godkännande
Godkännande av detaljplan Hemse Kalkonen 14

Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden ska godkänna förslaget till detaljplan, daterat 201410-14 rev 2015-02-25.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund

Den delen av detaljplanen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att
säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på Gotland,
där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I gällande avtal med
regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse respektive Lärbro.
Planförhållanden mm.

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010-06-14 § 79) anger:
Område där fördjupas översiktsplan ska tas fram. Område med detaljplaner.
Ett av målen som uttrycks i Vision Gotland 2025 är att Gotland år 2025 ska ha
en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och som bygger på en hög
andel av lokalt producerad förnyelsebar energi. Möjligheterna att nå detta mål
ligger i att utnyttja potentialen för bioenergi, vindkraft och solenergi (Bygg
Gotland 2010-2025). En biogasstation är helt i linje med den utveckling av
förnyelsebar energi som Region Gotland stävar efter.
Gällande detaljplan
För Hemse Kalkonen 14 gäller en detaljplan antagen 1990-10-08, som anger
industriändamål.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2011/102

Region Gotland

Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB, vilket innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Regionen anser att ingen påtaglig
skada sker på riksintresset om denna detaljplan genomförs.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs

Byggnadsnämnden gjorde i protokoll 2011-05-11 § 99 bedömningen att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävdes. Länsstyrelsen ansåg i
yttrande 2011-06-16 att det saknades ett bra underlag för att bedöma
markföroreningarna. En utredning har nu gjorts enligt MIFO-metoden fas 1.
Enligt denna utredning bedöms risken för människors hälsa och miljö vara
liten, eftersom inget tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten och att
andra potentiella föroreningar anses vara av en begränsad omfattning.
Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon, (daterad 2014-09-29
kompletterad 2014-12-09) visar svar på provtagning av aska och asfalt.
Provtagningen visar att föroreningshalter ligger betydligt under riktvärden för
MKN (mindre känslig markförorening). Markarbeten på platsen ska i övrigt
ske med allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-05-11, § 99, med beslut om
planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av
befintlig fastighet och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler,
restauranger, hotell, hantverk samt försäljning av drivmedel.
Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring,
fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och
explosiva varor.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-06-25 § 172 , med beslut om
samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2014-05-12. De
yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Inkomna
synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-29 § 264, med beslut om
granskning. Planförslaget, 2014-10-14 , har varit utsänt för granskning under
tiden fr o m 10 november t o m 8 december 2014 . De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
Följande ändringar har gjorts
 Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon, har
kompletterats (daterad 2014-12-09) med svar på provtagning av aska
och asfalt. Provtagningen visar att föroreningshalter ligger betydligt
under riktvärden för MKN (mindre känslig markanvändning).
Planhandlingen kompletteras med informationen.
 Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort, vilket ger en större
flexibilitet för kommande fastighetsbildning.
 En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i
planbeskrivningen.
 Redaktionella ändringar

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan karaktär eller av sådan art
att ett förnyat granskningsförfarande erfodras.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens anser att planförslaget kan godkännas av
byggnadsnämnden.

Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Anders Rahnberg
Enhetschef
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Fastighet Gotland Hemse Kalkonen 14
Illustration till detaljplan
2014-05-12

Kartillustration Beﬁntlig situation, skala ca 1:1000 (A3)

Kartillustration Föreslagen ändring, skala ca 1:1000 (A3)
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle.
c. Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d. Gaslager, plats för två mobila gasﬂak, jfr standard 20-fots container.
e. Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f. Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g. Kompressorstation.
h. Transformatorstation.

Visby 2014-09-29

14072

Kalkonen 14, Hemse
Region Gotland
Projekterings-PM
Översiktlig geoteknisk utredning

Handläggare: Stig Gustavsson

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 74 15

Org nr 556539-6313
Säte Gotland
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Kalkonen 14, Hemse
Region Gotland
Projekterings-PM
Översiktlig geoteknisk utredning

1

Objekt

På uppdrag av Biogas Gotland AB har AB PentaCon utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inom del av rubricerad fastighet.
Resultatet från det nu utförda fältarbetet finns presenterat i en separat rapport
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR)”, dat. 2014-09-29.

2

Ändamål

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag i
detaljplaneskedet för fastigheten och ett projekteringsunderlag för nya
geokonstruktioner inom den del av fastigheten som omfattas av en ny
drivmedelsanläggning för bl.a. biogas enligt geoteknisk kategori 1, GK 1.
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3

Underlag för Projekterings-PM

Som underlag för planering av undersökningarna har använts:


4

Förslag till detaljplan för Hemse Kalkonen 14 Region Gotland
(Ärendenummer: BN 2011/102, dat. 2014-05-02)

Styrande dokument

Föreskrift
BFR Rapport R 130:1985

Titel
Schaktbarhetsklassificering

Tabell 1 - Sammanställning av tillämpade handlingar

5

Planerad/föreslagen konstruktion

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och
byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk och
försäljning av drivmedel.
Inom det aktuella undersökningsområdet planeras drivmedelsförsäljning i form av ett
tankställe för bl.a. biogas.
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6

Markförhållanden

6.1

Topografi

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 1).

Figur 1 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr (Illustration till
detaljplan 2014-05-12).

Den nya drivmedelsförsäljningen planeras att förläggas i fastighetens östra del och
skall omfatta (litterering enligt ovanstående plan, figur 1):
a) Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster/höger.
b) Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive
bränsle.
c) Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d) Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20-fots container.
e) Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f) Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g) Kompressorstation.
h) Transformatorstation.
Söder och intill byggnaden samt i fastighetens norra del består marken av gräsytor och
ställvis mindre planteringar. I övrigt består marken av hårdgjorda ytor med asfalt.
Marknivån är relativt horisontell och varierar mellan ca +27 meter i öster till ca +26
meter i väster.
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7

Geotekniska förhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten, bestå av
fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt på kalkstensberget.
Asfalten kan eventuellt innehålla PAH: er vilket skall kontrolleras innan
entreprenadarbeten påbörjas inom fastigheten.
Fyllningsjorden har till viss del innehåll av tegelrester, slagg och rester av aska.
Den övre delen av berget består av 0,3-0,4 meter rösberg och är grävbart ned till den
bedömda bergnivån mellan ca +25,3 meter och +25,5 meter eller ca 1,0–1,2 meter
under mark.
Inget vatten har påträffats i samband med fältundersökningarna i september 2014.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan, i kalkstensberget. Vatten bedöms, under nederbördsrika perioder eller i
samband med snösmältning, kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
7.1

Grundläggning

Grundläggning av eventuellt nya byggnader inom det aktuella området bedöms
genomgående kunna utföras på konventionellt sätt, med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata grundplattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord och fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 10. Packning utförs lämpligen i
lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 10.
Grundläggning av underjordiska cisterner görs efter försiktig sprängning alternativt
fräsning av kalkstensberget. Spettning eller normal sprängning bör inte utföras p.g.a.
risken för vibrationer och öppningar av vattenförande sprickor i berget.
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7.2

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Grundkonstruktioner för enklare geokonstruktioner inom området kan dimensioneras
och utformas i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk kategori 1 (GK1).
Dimensioneringen av grundläggning utförs enligt Eurokod med tillhörande EKS 1.
7.3

Grundvatten

Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan. Viss vattentransport bedöms dock kunna ske på den tätare moränen eller
kalkstensberget ca 1-1,2 meter under markytan.
7.4

Schakter

Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Den naturligt lagrade friktionsjorden kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 2-3
(Byggforskningsrådet – Rapport R 130:1985).
Där jorden eventuellt innehåller silt kan schakt försvåras av dess flytbenägenhet i
vattenmättat tillstånd vilket kan leda till ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn.
Sådana schakter, som ska stå öppna längre tid, bör skyddas mot erosion.
För information om schaktning se Arbetsmiljöverkets publikation, Schakta säkert.
7.5

Sättningar och stabilitet

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller
föreligger risk för stabilitetstekniska problem.

1

Eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett system som är de
svenska konstruktionsreglerna. En ny grundförfattning med korrekta hänvisningar till den nya plan- och
bygglagen och förordningen gäller från 2 maj 2011.
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8

Värdering av undersökning

8.1

Generellt

Med hänsyn till avståndet mellan undersökningspunkterna kan vissa mindre avvikelser
från ovanstående beskrivningar och rekommendationer förekomma.

9

Övrigt

Redovisning av de utförda arbetena har gjorts i programmet AutoGRAF och biläggs
denna rapport som ritningsbilaga (ritning G 101).

Visby 29 september 2014
AB PentaCon

Daniel Werkelin
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Visby 2014-09-29

14072

Kalkonen 14, Hemse
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Översiktlig geoteknisk utredning

1

Objekt

På uppdrag av Biogas Gotland AB har AB PentaCon utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inom del av rubricerad fastighet.
Bedömning och utvärderingar finns presenterat i ett separat projekterings-PM,
dat. 2014-09-29.

2

Ändamål

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag i
detaljplaneskedet för fastigheten och ett projekteringsunderlag för nya
geokonstruktioner inom den del av fastigheten som omfattas av en ny
drivmedelsanläggning för bl.a. biogas enligt geoteknisk kategori 1, GK 1.
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3

Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts:
•

4

Förslag till detaljplan för Hemse Kalkonen 14 Region Gotland
(Ärendenummer: BN 2011/102, dat. 2014-05-02)

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande
Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1.
SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod
Provgropsgrävning

5

Standard eller annat styrande dokument
ISO 22475-1:2006, Geoteknisk
fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 1, GK1.
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6

Arkivmaterial

Det är inte känt om det tidigare utförts någon markteknisk undersökning inom den
aktuella fastigheten.

7

Befintliga förhållanden

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 1).

Figur 1 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr (Illustration till
detaljplan 2014-05-12).

Den nya drivmedelsförsäljningen planeras att förläggas i fastighetens östra del och
skall omfatta (litterering enligt ovanstående plan, figur 1):
a) Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b) Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive
bränsle.
c) Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d) Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20-fots container.
e) Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f) Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g) Kompressorstation.
h) Transformatorstation.
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Inom fastigheten är, med undantag för några mindre planteringar runt byggnaden,
marken hårdgjord med asfalt. Marknivån är relativt plan och varierar mellan ca +26,8
meter i öster till ca +26,2 meter i väster.
7.1

Ytbeskaffenhet

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten, bestå av
fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt på kalkstensberget.
Asfalten kan eventuellt innehålla PAH:er vilket skall kontrolleras innan
entreprenadarbeten påbörjas inom fastigheten.
Fyllningsjorden har till viss del innehåll av tegelrester, slagg och rester av aska.
Den övre delen av berget består av 0,3-0,4 meter rösberg och är grävbart ned till den
bedömda bergnivån mellan ca +25,5 meter och +25,7 meter eller ca 1,0-1,2 meter
under mark.
Inget vatten har påträffats i samband med fältundersökningarna i september 2014.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan, i kalkstensberget. Vatten bedöms, under nederbördsrika perioder eller i
samband med snösmältning, kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
7.2

Befintliga konstruktioner

Inga befintliga konstruktioner inom och i angränsande fastigheter har inventerats i
samband med utförda undersökningar. Underlag för ledningsanvisning finns arkiverat
hos AB PentaCon.

8

Positionering

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS.
Koordinatsystemet är SWEREF 99 18 45 med höjdsystem RH00, som är det
höjdsystem som används inom Region Gotland. (OBS avviker från RH2000).
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9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Inga försöksrapporter/fält har upprättats inom ramen för det utförda arbetet.
Redovisning av erhållet resultat görs på bilagd ritning G 101.
9.2

Utförda provtagningar

Störd provtagning har utförts i 5 st. provgropar.
9.3

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under september 2014.
9.4

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Stig Gustavsson och Anders Krook från AB PentaCon.
9.5

Provhantering

Okulär bedömning av jordprover har utförts i fält.

10

Övrigt

Vid större avvikelser i entreprenadskedet mellan de förutsättningar som anges i denna
rapport och verkliga förutsättningar skall ansvarig geotekniker konstaktas.

Visby 29 september 2014
AB PentaCon

Daniel Werkelin

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

Beteckningssystem
för geotekniska utredningar

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

1

Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i berg avslutad
(kod 95)

15

Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:
Konförsök

Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (St ) enligt:
Konförsök

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konflytgräns
Skrymdensitet

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Provtagning i provgrop

Grundsymbol i plan:
(kod HM=34)
Om möjligt detaljredovisas provgropen enligt verkligt utförande.

Pg1
10.2

Pg1

+

+

9.8 Btg

+

9.4 F

Btg 0.4 m
W +9.10
1992-02-25

Kallstensmur
Let

+10.2

w + 9.1

Skala 1:50

Skala 1:100

Pg1
Plansymbol i exemplet:

+10.2
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

57

Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr

SGF/BGS Beteckningssystem
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)

SGF/BGS Beteckningssystem
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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Visby 2014-09-29

14072

Kalkonen 14, Hemse
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Översiktlig geoteknisk utredning

1

Objekt

På uppdrag av Biogas Gotland AB har AB PentaCon utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inom del av rubricerad fastighet.
Bedömning och utvärderingar finns presenterat i ett separat projekterings-PM,
dat. 2014-09-29.

2

Ändamål

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag i
detaljplaneskedet för fastigheten och ett projekteringsunderlag för nya
geokonstruktioner inom den del av fastigheten som omfattas av en ny
drivmedelsanläggning för bl.a. biogas enligt geoteknisk kategori 1, GK 1.

4 (7)

3

Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts:


4

Förslag till detaljplan för Hemse Kalkonen 14 Region Gotland
(Ärendenummer: BN 2011/102, dat. 2014-05-02)

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande
Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1.
SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod
Provgropsgrävning

5

Standard eller annat styrande dokument
ISO 22475-1:2006, Geoteknisk
fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 1, GK1.

5 (7)

6

Arkivmaterial

Det är inte känt om det tidigare utförts någon markteknisk undersökning inom den
aktuella fastigheten.

7

Befintliga förhållanden

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 1).

Figur 1 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr (Illustration till
detaljplan 2014-05-12).

Den nya drivmedelsförsäljningen planeras att förläggas i fastighetens östra del och
skall omfatta (litterering enligt ovanstående plan, figur 1):
a) Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b) Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive
bränsle.
c) Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d) Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20-fots container.
e) Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f) Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g) Kompressorstation.
h) Transformatorstation.

6 (7)

Söder och intill byggnaden samt i fastighetens norra del består marken av gräsytor och
ställvis mindre planteringar. I övrigt består marken av hårdgjorda ytor med asfalt.
Marknivån är relativt horisontell och varierar mellan ca +27 meter i öster till ca +26
meter i väster.
7.1

Ytbeskaffenhet

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten, bestå av
fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt på kalkstensberget.
Asfalten kan eventuellt innehålla PAH:er vilket skall kontrolleras innan
entreprenadarbeten påbörjas inom fastigheten.
Fyllningsjorden har till viss del innehåll av tegelrester, slagg och rester av aska.
Den övre delen av berget består av 0,3-0,4 meter rösberg och är grävbart ned till den
bedömda bergnivån mellan ca +25,5 meter och +25,7 meter eller ca 1,0-1,2 meter
under mark.
Inget vatten har påträffats i samband med fältundersökningarna i september 2014.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan, i kalkstensberget. Vatten bedöms, under nederbördsrika perioder eller i
samband med snösmältning, kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
7.2

Befintliga konstruktioner

Inga befintliga konstruktioner inom och i angränsande fastigheter har inventerats i
samband med utförda undersökningar. Underlag för ledningsanvisning finns arkiverat
hos AB PentaCon.

8

Positionering

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS.
Koordinatsystemet är SWEREF 99 18 45 med höjdsystem RH00, som är det
höjdsystem som används inom Region Gotland. (OBS avviker från RH2000).
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9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Inga försöksrapporter/fält har upprättats inom ramen för det utförda arbetet.
Redovisning av erhållet resultat görs på bilagd ritning G 101.
9.2

Utförda provtagningar

Störd provtagning har utförts i 5 st. provgropar.
9.3

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under september 2014.
9.4

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Stig Gustavsson och Anders Krook från AB PentaCon.
9.5

Provhantering

Okulär bedömning av jordprover har utförts i fält.

10

Övrigt

Vid större avvikelser i entreprenadskedet mellan de förutsättningar som anges i denna
rapport och verkliga förutsättningar skall ansvarig geotekniker konstaktas.

Visby 29 september 2014
AB PentaCon

Daniel Werkelin

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

Beteckningssystem
för geotekniska utredningar

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

1

Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

7

Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i berg avslutad
(kod 95)

15

Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:
Konförsök

Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (St ) enligt:
Konförsök

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konflytgräns
Skrymdensitet

Plansymbol i exemplet:

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Provtagning i provgrop

Grundsymbol i plan:
(kod HM=34)
Om möjligt detaljredovisas provgropen enligt verkligt utförande.

Pg1
10.2

Pg1

+

+

9.8 Btg

+

9.4 F

Btg 0.4 m
W +9.10
1992-02-25

Kallstensmur
Let

+10.2

w + 9.1

Skala 1:50

Skala 1:100

Pg1
Plansymbol i exemplet:

+10.2

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:

SGF/BGS Beteckningssystem
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare

SGF/BGS Beteckningssystem
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr

SGF/BGS Beteckningssystem
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

59

Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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SEKTION B-B
1: 100

SKALA

1:500 (31)

NUMMER

G 101

BET

14072 PentaCon
Region Gotland

Biogas Gotland AB
Kv. Kalkonen 14 Hemse
Miljöteknisk jordprovtagning

Vid geotekniska undersökningar för planerad drivmedelsstation inom Kv. Kalkonen 14 Hemse påträffades en mindre lins
och med ringa utbredning både i plan och profil, till största del bestående av aska. På grund av detta utfördes miljöteknisk
provtagning av detta materail avseende semivolatila ämnen. Nedanstående tabell visar på att
inga förhöjda halter förekommer av analyserade ämnen.
Analysen medför också att ett stort antal andra föreningar skannas och i detta fall har olika slag
av naftalen påträffats, dock i låga till mycket låga halter som inte påverkar bedömningen.
Ordernr: T1417097 2014-10-03
ELEMENT

SAMPLE

Pkt 4 0,3-0,5 (aska/slagg)*

Riktvärde MKM

alifater >C10-C12

mg/kg

<20

500

alifater >C12-C16

mg/kg

<20

500

alifater >C16-C35

mg/kg

<20

1000

klorbensener, summa

mg/kg

<0.90

2**

PCB, summa

mg/kg

<0.70

0,2***

PAH, summa 16

mg/kg

2,4

PAH, summa cancerogena

mg/kg

1,6

PAH, summa övriga

mg/kg

0,85

PAH, summa L

mg/kg

<0.15

15

PAH, summa M

mg/kg

0,72

20

PAH, summa H

mg/kg

1,7

10

andra föreningar (semi-vol.)

detekt

*Till allra största del aska.
**Riktvärdet avser de mycket stabila tetra- och pentaklorbensener.
***Avser PCB-7 som antas utgöra 20% av PCB-tot., dvs. analyserat halt ligger minst 30% under detta.

Utförd provtagning och analys visar på låga till mycket låga halter av ingående ämnen, under de
generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning som är tillämpligt för verksamhetsområden.
I samband med detta uttogs också ett asfaltprov för att utrön om beläggningen inom området bestod
av s.k.. tjärasfalt eller inte. I bifogat protokoll framgår att PAH-halterna ligger under riktvärdesnivån MKM.

Pkt 4

Utsnitt ur plan, tillhörande geoteknisk undersökning (2014-10-29).
Visby 2014-12-09
AB PentaCon
Stig Gustavsson

T1417097

Rapport
Sida 1 (2)

Registrerad
Utfärdad

C5FI3Y3NHM

2014-09-29 16:57
2014-10-03

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Hemse Biogas Gotland
14072

Analys av material
Er beteckning

Pkt 4 0,3-0,5 (aska/slagg)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anders
2014-09-25

Labnummer
O10618689
Parameter
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
klorbensener, summa
PCB, summa
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*
andra föreningar (semi-vol.)

Resultat
<20
<20
<20
<0.90
<0.70
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.18
<0.10
0.30
0.24
0.219
0.301
0.458
0.233
0.261
<0.080
0.13
0.110
2.4
1.6
0.85
<0.15
0.72
1.7
detekt

Osäkerhet (±)

0.07
0.12
0.10
0.088
0.120
0.183
0.093
0.104
0.05
0.044

Enhet
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
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Rapport
Sida 2 (2)

C5FI3Y3NHM

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Paket Bygg-OJ-12A.
GC-MS Screening, semivolatila föreningar.
Alifater >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35.
Summa klorbensener samt summa PCB-7.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Ej det. betyder att man ej funnit andra föreningar vid genomgång av NIST-linjebibliotek.
Detk. betyder att man funnit och identifierat andra föreningar.
Rev 2013-10-14

Godkännare
Ingalill Rosén

INRO

1

1

Utf
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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SVOC screening
Report to the Certificate of Analysis PR14
R1453919
Sample PR145391953919-001
GC/MS screening of semivolatile compounds in solid
solid sample

Prague
Prague 3.10.
10.2014
2014

Client:
Client:

ALS Scandinavia, Sweden

Address:
Address:

Maskinvagen 2
Täby, Sweden
Sweden 183 53

Phone:
Phone:

852775200

Client sample name:
PR14
PR145391953919-001 = client sample name 618689

Laboratory:
Laboratory:

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Prague 9

Project:
Project:

T1417097

Responsible:
Responsible:

Lubomír Pokorný – GCMS section supervisor
Radek Vyhnánek – GCMS section validation specialist

Analysis:
The sample was extracted and analyzed according to CZ_SOP_D06_03_157_3 Determination of
organic pollutants by gas chromatography method with MS detection.
Accredited results
results:
esults:
All accredited analytes are reported in the Certificate of Analysis.
GCGC-MS screening results:
The screening results (non-accredited) are summarized below. All significant peaks were identified
using NIST library and the identification was confirmed by the determination of retention (Kovacs)
indices. Results were semi-quantified using the most proximate deuterated standards that are
included in the standard SPIMFAB method.

82.1%

89.3%

89.0%

82.0%

3

4

5

6

1.4@2.3@1.5-Dimethylnaphthalene

2.6@2.7-Dimethylnaphthalene

2-Methylnaphthalene

1-Methylnaphthalene

1.7@1.3@1.6-Dimethylnaphthalene

n-Butyl palmitate

Analyte

571-61-9

581-42-0

91-57-6

90-12-0

575-37-1

111-06-8

CAS #

8.556

8.264

7.281

7.436

8.386

13.747

RT
CALC.

1444

1409

1297

1315

1424

2186

RI

comes from experimental determination of RI by measurement of a standard of this compound

88.0%

2

NIST

89.1%

1

exp) The RI

NIST fit

No.

SVOC screening results PR14
PR145391953919-001
001 = client sample name 618689

1457

1421

1308

1327

1437

2157

RI NIST

exp

exp

exp

exp

exp

RI source

0.0147

0.0241

0.0487

0.0513

0.0648

0.476

Result (mg/kg)

T1417098

Rapport
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Registrerad
Utfärdad

CEG6BQ1QJ5

2014-09-29 16:59
2014-10-06

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Hemse Biogas Gotland
14072

Analys av asfalt
Er beteckning

Pkt 1 och 2 (asfalt)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anders
2014-09-25

Labnummer
O10618690
Parameter
kryomalning, semivolatila
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Resultat
ja
0.36
0.14
0.024
0.241
0.984
0.371
0.512
0.593
0.275
0.565
0.582
0.082
0.296
0.024
0.120
0.056
5.2
1.9
3.3
0.52
2.7
2.0

Osäkerhet (±)

Enhet

0.14
0.04
0.010
0.072
0.295
0.111
0.154
0.178
0.082
0.170
0.174
0.024
0.089
0.007
0.036
0.017

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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CEG6BQ1QJ5

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Paket OJ-1.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA
610, US EPA 3550 och ISO 13877.
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Rev 2013-09-18
.

Godkännare
Fredrik Enzell

FREN

1

1

Utf
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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1

Uppdrag och syfte

På uppdrag av Biogas Gotland har PentaCon utfört en historisk inventering avseende
rubricerad fastighet. Inventeringen har utförts enligt MIFO fas 1-modellen där man
utgår från tillgänglig information om aktuell bransch för det aktuella objektet. Data
insamlas om objektet via studier av bl.a. kartor, genomgång av arkiv och eventuellt ett
platsbesök med intervju med verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare eller annan
relevant tillgänglig uppgiftslämnare. Den information som samlas in är bl.a.
verksamhetsbeskrivning, verksamhetshistorik, råvaruförbrukning och typ av använda
kemikalier, spridningsförutsättningar i mark och vatten och områdets skyddsvärde.
Uppgifterna ligger sedan till grund för en riskklassning och samlad riskbedömning.
Utifrån riskbedömningen i den orienterande studien ges rekommendationer om vilka
objekt och områden som eventuellt bör genomgå översiktliga undersökningar.
2011-05-11 tillstyrkte Byggnadsnämnden i Region Gotland (ärende nr. BN 2011/102)
ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten för att, utöver dagens användning
till industri, även möjliggöra en användning till handel och kontor. I Länsstyrelsens
yttrande (dat 2011-06-16) sägs att ”…det saknas ett bra underlag att bedöma
markföroreningarna. Länsstyrelsen anser därför att en orienterande studie och även
en översiktlig markundersökning ska genomföras som sedan får utvisa om en MKB
behövs för att avgöra om den ändrade markanvändningen är lämplig.”
Under arbetet med detaljplanen har det 2013 tillkommit önskemål om att etablera en
anläggning för försäljning av drivmedel för vägfordon inom fastigheten. Drivmedel
föreslås omfatta både gas, bensin och diesel. Drivmedelspumparnas läge är föreslaget
på den befintliga parkeringen, väster om huvudbyggnaden inom fastigheten, mellan
Bangårdsgatan och Ronevägen. Uppställningsplats för gasflak och plats för
underjordiska cisterner föreslås ligga norr om huvudbyggnaden inom fastigheten, i
anslutning till Bangårdsgatan (se figur 1).

Figur 1 - Planerad anläggning för försäljning av drivmedel inom Kalkonen 14.
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2

Områdesbeskrivning

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 2).

Figur 2 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr.

Bild 1 – Vy från väster över parkeringsområdet framför huvudbyggnaden.
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3

Historik

På fastigheten har bedrivits industriverksamhet, gummiproduktion, genom Tekniska
Gummifabriken AB, Trelleborg Sigma AB och arbete med textilier i Hemse
Korsettfabriks regi (Amoda).
Huvudbyggnaden inom fastigheten uppfördes 1966 för Hemse Korsettfabrik AB.
1970 påbörjades gummiprodukstillverkning i lokalerna i samband med att Trelleborg
Sigma AB flyttade in. Produktionen har omfattat process av färdiglevererade
gummiblandningar. År 2000 processades ca 140 ton gummiblandning och 2008
processades ca 340 ton gummiblandning i den aktuella fabriken.
Byggnaden har byggts ut i etapper, bl.a. under åren 1972, 1986 och 1990. Trelleborg
Sigma AB flyttade och upphörde med sin verksamhet inom den aktuella fastigheten
2009.

4

Metodik

4.1

MIFO

Naturvårdsverket har tagit fram en metodik för hur man på ett enhetligt sätt inventerar
områden som misstänks vara förorenade – den sk. MIFO-metodiken
(Naturvårdsverket, rapport 4918). Metodiken är uppbyggd av fas 1 och fas 2. Detta
uppdrag har begränsats till inventering enligt MIFO fas 1. Fas 1 är en orienterande
studie där man söker i arkiv, utför platsbesök och genomför intervjuer med syfte att
bekräfta eller dementera misstankar om föroreningar. I inventeringen tar man hänsyn
till vilka typer av föroreningar och vilka nivåer de kan förväntas förekomma,
spridningsförutsättningar, känslighet samt skyddsvärde för området. Inventeringen
sammanfattas avslutningsvis i en riskklassning.
Det finns totalt fyra riskklasser där klass 1 innebär störst risk enligt nedan:
Riskklass 1: Mycket stor risk för människor och miljön
Riskklass 2: Stor risk för människor och miljön
Riskklass 3: Måttlig risk för människor och miljön
Riskklass 4: Liten risk för människor och miljön
Om det inventerade området hamnar i riskklass 1 eller 2 brukar den följas upp av en
inventering enligt MIFO fas 2 – översiktliga undersökningar. I MIFO fas 2 genomförs
en översiktlig provtagning för att återigen bekräfta eller dementera de misstankar om
föroreningar som fastställts i den första fasen.
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4.2

Historisk inventering och arkivsökningar

Sökningar i arkiv har utförts med syfte att hitta gamla dokument som beskriver
avfallshanteringen eller andra miljörelaterade ärenden som förekommit inom eller i
anslutning till den aktuella fastigheten.
De sökningar som gjorts sammanfattas i nedanstående tabell (tabell 2).
Arkiv
MIFO-databasen hos
Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontaktperson
Mattias Vejlens

Handlingar
Uppgifter om kända
förorenade områden.

Region Gotland

Claudia Maretic Castillo
och Sofia Lindvall

Miljörapporter och
tillsynsärenden från 1990talet och fram till
nedläggningen 2010.

Regionarkivet på Gotland

Berit Klintbom

Sökta bygglov inom
Kalkonen 14 i Hemse.
Åren före 1971 och åren
1971 och framåt.

AB PentaCon

Daniel Werkelin

Rapport avseende
provtagning av asfalt i
anslutning till Kalkonen 12
och 14.

Tabell 1 - Genomgångna arkiv avseende den historiska inventeringen.

I Länsstyrelsens MIFO-databas anges att fastigheten är placerad i branschklass 3
(klass 1 innebär högst risk och klass 4 lägst risk). Branschklassningen är en generell
bedömning.
På Region Gotland finns en omfattande dokumentation, huvudsakligen från 2000-talet,
med tillsynsärenden, miljörapporter mm.
På Regionarkivet har inga bygglovhandlingar återfunnits avseende Kalkonen 14.
AB PentaCon har utfört en asfaltprovtagning och analys av asfalt avseende PAH-halt i
anslutning till Ronevägen, söder om den aktuella fastigheten. Prover har visat på
mycket låga innehåll av PAH i asfalten på denna plats. Asfalten inom fastigheten kan
dock vara lagd vid ett annat tillfälle och kan därmed vara PAH-haltig i större
omfattning.
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4.3

Intervju med tidigare anställd

I intervju med Kjell Hedin, som anställdes på gummifabriken i början av 1970-talet,
har nedanstående information framkommit.
Området kring fabriken har sedan starten varit hårdgjord med asfalt.
Kemikalieförvaring har skett i anslutning till särskilda förråd och containrar i östra
delen och öster om huvudbyggnaden. I den västra halvan av fabriken har ingen
kemikaliehantering skett enligt Kjell.
Innan fastigheten anslöts till fjärrvärmenätet skedde uppvärmning av lokalerna med
eldningsolja. Cisternen för oljan var en ovanjordscistern som var belägen invid norra
delen av byggnaden, mot Bangårdsgatan. Kjell känner inte till några situationer där
miljöincidenter inträffat eller spill förekommit till omgivningen.
Kjells uppfattning är att kemikaliehanteringen varit god inom Hemsefabriken.
Rengöring av verktyg skedde till en början med sandblästring, innan man började
använda tvättmetoder med vätska. I båda fallen har använd blästringssand respektive
använt tvättvatten transporterats bort från anläggningen som farligt avfall av särskild
speditör.
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5

Resultat

5.1

Allmänt

Textilproduktionen inom fastigheten bedöms inte ha varit miljöbelastande varför
endast produktionen av gummiprodukter tas med i denna historiska inventering.
Bland gummifabrikerna finns företag som sysslar med både blandning och vulkning
medan övriga köper färdiga gummiblandningar och endast har vulkning eller
motsvarande process (Naturvårdsverkets rapport, 4393). Hemsefabriken har endast
tagit emot ovulkade gummiblandningar för tillformning och vulkanisering under tryck.
Några av de huvudsakliga använda gummiblandningarna har varit etenpropengummi
(EPDM), klorpropengummi (CR) och styrengummi (SBR).
5.1.1

Processer

Förutom vulkning har olika ytbehandlingsprocesser av olika slag förekommit, för att
åstadkomma vidhäftning mellan olika gummimaterial eller mellan gummi och annat
material. Därutöver har vanlig rengöring av lokaler och utrustning utförts.
Vid vulkningen upphettas gummiblandningen till en temperatur på 140-220 grader där
gummit får sina elastiska egenskaper. Bland de viktigaste ytbehandlingsprocesserna
kan nämnas lösningsmedels-/klisterbehandling av gummi, avfettning av metall och
behandling med vidhäftningslösningar samt preparering av väv.
5.1.2

Föroreningar

Eftersom gummitillverkning är en relativt ”torr” verksamhet är utsläppen till vatten
volymmässigt relativt små. Det är i huvudsak fråga om olika rengöringsvatten samt
kylvatten. Utsläpp till luft av lösningsmedel och vulkrök bedöms vara de viktigaste
föroreningarna inom branschen. Det kan även finnas en viss risk för spridning av
gummikemikalier i naturen från eventuell lagring av råvaror eller avfallshantering.
Lokala markföroreningar kan tänkas uppstå vid deponier för kasserade
gummiprodukter och annat avfall, eller vid lagring av kemikalier (råvaru- eller
avfallskemikalier) i samband med läckage och olyckshändelse. Vid några
gummifabriker har det tidigare förekommit avfallsdeponering (främst kasserat gummi)
inom fabriksområdet. Från en sådan deponi har man observerats läckage av bly vilket
torde kunna härröra antingen från blyföroreningar som använts i vissa
gummiblandningar eller från s.k. blyvulkning.
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6

Riskklassning

6.1

Föroreningarnas farlighet

Ämnen som har hanterats inom den aktuella fastigheten, förutom de färdiga
gummiblandningarna, är bl.a. etanol, metyletylketon 1, alkaliska rengöringsmedel,
vattenbehandlingskemikalier, bromsvätskor, släppmedel, avfettningsmedel
(lösningsmedelsbaserade), cyanoakrylatlim (snabblim), låsvätskor, smörjoljor mm.
Kunskapen om hur kemikalier omvandlas vid gummitillverkning och vad som sker
med dem vid användning och nedbrytning är liten. Därmed är det svårt att veta vilka
effekter kemikalierna får på miljön. Gummifabriker har enligt branschkartläggningen
bedömts till riskklass 3.
Farliga ämnen och kemikalier har inom fabriken hanterats i enlighet med uppsatta
miljöprogram för det tillverkande företaget. Särskilda utrymmen har varit anordnade
för kemikalier och farliga ämnen. Ämnen som, vid kontakt, kan reagera med varandra
har hållits åtskilda. Hanering av farligt avfall, i huvudsak tvättvatten, spillolja och
övrigt produktionsavfall, har hanterats av en extern aktör (Translast/Ragnsells).
Respektive ämnes farlighet kan översiktligt utläsas av nedanstående tabell (tabell 1).
Låg
Järn

Måttlig
Metallskrot

Papper
Trä

Alifatiska kolväten

Hög
Aromatiska
kolväten
Lösningsmedel
Styren
Smörjoljor

Mycket Hög
Bly 2

Tabell 2- Bedömning av föroreningarnas farlighet för ämnen hanterade inom Kalkonen 14.

1

Metyletylketon används bl.a. som lösningsmedel inom färg- och lackindustrin.
Det är osäkert om bly förekommit i hanteringen i denna fabrik. Enligt uppgifter från Kjell Hedin har
troligtvis inte bly använts.
2
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6.2

Föroreningsnivå

Nivån av föroreningar i den omgivande marken eller i grundvattnet förväntas vara låg.
Inga uppgifter om läckage eller information om att material eller kemikalier deponerats
lokalt inom fastigheten har påträffats.
Byggnaden inom fastigheten har klassats fri från PCB (2008) och har enligt muntliga
uppgifter från en tidigare anställd ingen asbest i lokalerna 3.
I Trelleborgs egen miljöbedömning, som utfördes i samband med flytten från
lokalerna, ansågs miljöriskerna generellt vara låga. Bl.a. hänvisades till den separata
kemikaliehanteringen och att inga underjordiska cisterner fanns inom fastigheten.
Bolagen som bedrivit verksamhet inom fastigheten har under åren inte fått några
allvarliga synpunkter eller påpekanden av respektive tillsynsmyndighet. Trelleborg
Industrial Productions AB hade dessutom en fristående periodisk miljöbedömning av
företaget (utfördes av Aquakonsult AB i Spånga) där den generella slutsatsen i
respektive tillgänglig miljörapport var att företagets störningar på den yttre miljön var
små och riskerna för omgivningen var liten. Tillämpliga regelverk har generellt följts
av det tillverkande bolaget.
6.3

Spridningsförutsättningar

Spridningsförutsättningarna inom området bedöms vara måttliga till stora. Jorden
bedöms vara en fyllningsjord av friktionsjord på moränjord direkt på kalkstensberget.
Jordmäktigheten bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, vara liten.
6.4

Känslighet och skyddsvärde

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 1 och 2 § miljöbalken (MB). I huvudsak
anger dessa paragrafer att turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Det aktuella området är klassat som industrimark varför friluftslivets intressen redan
har beaktats.
Inga övriga skyddsvärda områden eller naturtyper har identifierats. Omgivningarna
består bostadsområden, utom i öster där fastigheten gränsar till industrilokaler och
lager. Skyddsvärdet bedöms vara måttligt. Området är i dag detaljplanelagt som
industriområde men restaurangverksamhet förekommer inom fastigheten. Fastigheten
är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Närmaste kommunal vattentäkt ligger i
Alva, ca 4 km söder om den aktuella fastigheten. Närmaste mindre vattentäkt (okänd
användning, troligtvis bevattning) ligger ca 200 meter från fastigheten.

3

Uppgifter från Trelleborg Industrial Productions Sweden AB – Miljöbedömning i samband med
flytten från lokalerna (Environmental due dilligence, dat. 2009-10-01).
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6.5

Samlad riskbedömning – riskklassning

Här görs en samlad bedömning av de risker för människa och miljö som det aktuella
objektet medför i dag och i framtiden. En sammanvägning görs i den samlade
bedömningen av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar
samt känsligheten/skyddsvärdet för objektet.
Bedömningen resulterar i att objektet inordnas i någon av de fyra riskklasserna:
Klass 1 - Mycket stor risk
Klass 2 - Stor risk
Klass 3 - Måttlig risk
Klass 4 - Liten risk
Sammantaget riskklassas det aktuella området inom Kalkonen 14 till riskklass 4 enligt
MIFO-metodiken, liten risk för människa och miljö
Eventuella föroreningars farlighet är måttliga eller höga (det är osäkert om bly har
använts i fabriken). Föroreningar i anslutning till gummifabriker kan i vissa fall bero
på egna deponier av kasserat gummi. Det finns dock i detta fall inget som tyder på att
det skulle finnas en lokal deponi inom fastigheten. Föroreningsnivåerna bedöms därför
vara små eller måttliga.
Spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga till stora då jorden bedöms vara en
fyllningsjord av friktionsjord på moränjord direkt på kalkstensberget. Jordmäktigheten
bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, vara liten.
Känsligheten och skyddsvärdet för det aktuella området bedöms vara måttligt.
Omgivningarna består bostadsområden, utom i öster där fastigheten gränsar till
industrilokaler och lager. Området är i dag detaljplanelagt som industriområde.
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7

Sammanfattning och rekommendationer

Enligt MIFO-metodiken bedöms risken för människors hälsa och miljö vara liten i och
med att lite tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten och att andra potentiella
föroreningar anses vara av en begränsad omfattning. Sammantaget riskklassas området
till riskklass 4 enligt MIFO-metodiken.
Om det inventerade området hamnar i riskklass 1 eller 2 brukar den följas upp av en
inventering enligt MIFO fas 2 – översiktliga undersökningar. I MIFO fas 2 genomförs
en översiktlig provtagning för att återigen bekräfta eller dementera de misstankar om
föroreningar som fastställts i den första fasen. I detta fall, för Kalkonen 14 i Hemse,
bedöms inte en MIFO fas 2 vara nödvändig (med utgångspunkt från det underlag som
presenteras i denna rapport).
Dock skall det noteras att asfalten inom fastigheten kan innehålla PAH-föroreningar
som kan kräva speciell hantering av i samband med ombyggnationer.
Avseende önskemålen och planering för en drivmedelsanläggning för vägfordon inom
fastigheten så skall sedvanlig uppmärksamhet i entreprenadskedet göras för eventuella
markföroreningar inom industrifastigheten. Provtagning av asfalt med avseende på
PAH-innehåll bör utföras innan entreprenadstart.

Visby 2013-10-21

Daniel Werkelin
AB PentaCon

Ledn ingskontoret
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Ärendenr RS 2012/45
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

Datum 2015-02-25

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Östergarn Hallvide 1:10, utställning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att en antagandehandling först skall presenteras vid en
tidpunkt när det är säkert att de nya bostäderna kan få en tillfredsställande VAlösning genom dels en överledning av vatten från Herrvik dels när de nya
bostädernas avlopp kan ledas till det utbyggda reningsverket i Katthammarsvik.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av sex bostäder i utkanten av
Katthammarsvik. Fastigheten är idag udagd som parkmark i gällande plan från
1969. PIanområdet har under årens lopp förvandlats till ett instängslat
otillgängligt område med tät sly- och buskvegetation. Dessutom har syftet med
att skapa gröna områden i omgivningen förändrats genom ny bebyggelse i
form av bostäder och vandrarhemsbyggnader. Det finns därför starka motiv att
omvandla den tidigare parkmarken till mark för bostadsändamåL
Det stora problemet med genomförandet av planen är att det idag saknas
kapacitet i Katthammarsvik avloppsreningsverk för att ansluta avloppen från
de nybyggda fastigheterna. Detta uppmärksammades också under samrådsskedet av regionstyrelsens arbetsutskott liksom av andra remissinstanser,
däribland länsstyrelsen, som ifrågasatte om det är lämpligt att anta en detaljplan
där inte vatten- och avlopps frågan är löst. I samrådsredogörelsen kommenterar
planförfattaren denna problematik genom att föreslå att genomförandetiden
förskjuts och synkas med de tider som redovisas i den långsiktiga planen för
VA-utbyggnad under perioden 2014-2022 som antogs av regionfullmäktige i
maj 2014. I denna sägs att avloppsreningsverket i Katthammarsvik kommer att
vara åtgärdat för att kunna ta emot mer avloppsvatten under 2016. Vattenförsörjningen är avhängigt den planerade anläggning för avsaltning av

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ärendenr RS 2012/45

havsvatten som planeras anläggas i Herrvik och som enligt dagens bedömning
kan vara klar som tidigast sommaren 2016.
Bedömning

Ledningskontoret anser, i likhet med flera remissinstanser, att det är olämpligt
att anta detaljplanen innan det är klarlagt att de nytillkomna bostäderna kan
erhålla en tillfredsställande lösning av såväl vatten- som avloppsfrågan.
Eftersom de insatser som föreslås i regionens VA-plan har en tendens att
förskjutas i tid, av resurs- och prioriteringsskäl, anser ledningskontoret att en
antagandehandling först bör presenteras när det kan anses säkert att VA-frågan
kan lösas på ett godtagbart sätt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 42013-21
Handlingstyp Kungörelse
Datum 27 februari 2015

KUNGÖRELSE
Detaljplan för Östergarn Hallvide 1:10, Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2014-04-04 har upprättats
av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen
för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr. o. m. den 2 mars 2015 t. o. m. den 23 mars 2015.
Handlingar finns även tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner.
Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår
av samrådsredogörelse som finns att se på www.gotland.se/detaljplaner.
Detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen för Gotland, antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010 och i den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet antagen av kommunfullmäktige den 9 december 1985.
Följande samfälligheter/servitut berörs: Sv 09-Öst-298.1, Sv 09-Öst 269.1, Serv 1,
Ny 1, Östergarn S:11, Östergarn GA:3, Sv 09-NHV-250.1, Serv 2, Serv 3, Serv 4,
Serv 5, Serv 6, Serv 7, Serv 8.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder
på den aktuella fastigheten.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, senast den 23 m ars 2015. Ange namn, postadress och ärendenummer
(BN 42013-21). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av Björn Andersson tfn 0498-269196. Efter den 13 mars
svarar Sina Wester tfn 0498-269174 på frågor.
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förslag till detaljplan för

Östergarn Hallvide 1:10
Region Gotland

Utställning
Ärendenr: BN42013
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-04-04

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
UTSTÄLLNING
BN 42013
Östergarn Hallvide 1:10
2014-04-14____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR

Planen hanteras enligt PBL (plan- och bygglagen) 1987:10.
Till detaljplanen hör följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser och illustrationer

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

PM Mark- och vattenförhållanden daterad 2013-06-05

Till förslaget har en fastighetsförteckning upprättats

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Fastigheten är idag utlagd som parkmark i gällande plan. Syftet med den nya planen
är att möjliggöra för byggande av bostäder, som en anpassning till den
markanvändning som gäller för omgivande fastigheter.
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder på den aktuella
fastigheten.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 § MB
som innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade natur- och
kulturvärden påtagligt skadas. Östergarn omfattas i sin helhet av bestämmelserna i 4
kap 4 §, vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av
komplettering till befintlig bebyggelse. Enligt 5 kap 18 § PBL ska en särskild
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om en detaljplan innebär åtgärder som får en
betydande påverkan på miljön.
Kommunekologen har genomfört en behovsbedömning för att värdera om planen
kommer att kräva en miljökonsekvensbeskrivning. Planens genomförande bedöms ej
medföra en betydande påverkan av den befintliga miljön avseende miljö, hälsa och
hushållning med naturresurser i det avseende som avses i PBL. Någon
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. Länsstyrelsen
instämmer i yttrande 2013-11-12 att en miljöbedömning inte krävs.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård, Östergarnsberget –
Grogarnsberget - Klintekanten, som är utpekat av naturvårdsverket enligt 3 kap 6 §
MB. De värden som riksintresset har i området bedöms inte påverkas av den
föreslagna planläggningen. Detaljplanen kommer inte att medföra skada på
förekommande riksintressen enligt 3 kap 6 § MB.

Östergarnslandet omfattas av bestämmelserna i 4 kap 4 § MB. Detta innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker som komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik men är omgiven av bebyggelse.
Fastigheten utgör en lucka i ett sedan tidigare oexploaterat område. Region Gotland
bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att vara en god komplettering av
den befintliga bebyggelsen i Katthammarsvik.
Närmare redovisning av hur planens genomförande förhåller sig till miljön beskrivs
under respektive rubrik.

_____________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbeskrivning

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Katthammarsvik enligt karta.

Areal

Planområdet omfattar en yta på cirka 10 000 kvm.

Markägoförhållanden

Planområdet består av fastigheten Hallvide 1:10 som är i enskild ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga
planer

En fördjupad översiktsplan är utarbetad för Östergarnslandet. Planen är antagen av
kommunfullmäktige 1995-02-13. Fördjupningens syfte är bl.a. att precisera
förutsättningar för detaljplaneläggning och bebyggelseutveckling. De övergripande
riktlinjerna för bygglovhantering lyder:
 Bebyggelsefria områden skall så långt som möjligt även fortsättningsvis hållas
fria från permanent- och fritidsbebyggelse.
 Förtätning kan ske av sammanhängande bebyggelseområden samt enstaka
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse.
 Översiktsplan för Gotland antogs av kommunfullmäktige 2010-06-14 och vann
laga kraft 2010-07-15. I översiktsplanen anges: Katthammarsvik har en viktig roll
som serviceort för Östergarnslandet.
 Fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Roma och Östergarnslandet.
 Planerad ny bebyggelse på fastigheten Hallvide 1:10 är inte i strid med
översiktsplanen men har heller inte stöd i densamma.

_____________________________________________________________________________
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Detaljplaner

För området gäller byggnadsplan för Katthammarsviks samhälle. Planen antogs
av kommunalfullmäktige i Romaklosters kommun 1969-04-26 och fastställdes av
länsstyrelsen 1970-05-14. Planen syftade till att bevara tätortens huvuddrag och
att komplettera den befintliga bebyggelsen. Fastigheten Hallvide 1:10, ingår som
delområde för parkmark som är utlagt i den södra delen av planområdet. Den
aktuella parkmarken är av länsstyrelsen förordnad enligt 113 § BL (numera 6 kap
5 § plan- och bygglagen), vilket innebär att den förordnade marken skall upplåtas
av huvudmannen utan ersättning. Syftet med ett sådant förordnande är att, i
samband med planens genomförande, skall en samfällighetsförening bildas och
den allmänna platsmarken skall upplåtas till föreningen utan kostnad. En sådan
samfällighetsförening har dock inte blivit bildad och någon upplåtelse av marken
har därför inte genomförts. Därför föreslås att viss del av förordnandet enligt 6 kap
5 § plan- och bygglagen skall upphävas och att en ansökan om detta lämnas till
länsstyrelsen.
För omgivande fastigheter, i gällande detaljplan, finns bestämmelsen Bsp som
anger att marken får nyttjas för bostadsändamål, sportstugebebyggelse.

Kulturmiljöinventering

En kulturmiljöinventering är genomförd för Katthammarsvik.

Kommunala
beslut

Byggnadsnämnden gav 2005-03-16 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan för fastigheten Hallvide 1:10 i Östergarn.

Planprogram

Med utgångspunkt från att genomförandet av detaljplanen kommer att utgöra
endast en ringa förändring av bebyggelsen i Östergarn, Katthammarsvik, har ett
planprogram inte bedömts vara nödvändigt.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Natur
Mark och
vegetation

Planområdet är i stort sett plant men sluttar svagt mot norr. Nivåskillnaden är
cirka en meter från den norra till den södra delen.
Området är igenvuxet och vegetationen utgörs huvudsakligen av slån- och
enbuskar. Det finns inga kända intressen avseende flora och fauna.

Bild 1 – Hallvide 1:10, fotograferad från Hallvide 1:30

Bild 2 – Hallvide 1:10 mot söder
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Geotekniska
förhållanden

En geohydrologisk undersökning daterad 2013-06-05 har genomförts. Planområdet ligger
enligt SGU:s jordartskarta i ett område med postglacial sand som sträcker sig från
strandlinjen vid Östersjön och fram till södra plangränsen. Inom hela planområdet
överlagras sanden av mulljord.
Sand- och grusjord har hög infiltrations- och perkolationskapacitet och där finns goda
möjligheter till mark/grundvattenbildning och byggande av perkolationsmagasin för lokal
dagvattenavledning. Detta kan fungera under de årstider grundvattnet ligger lågt.
Tidvis står vattnet mycket högt inom området. För att undvika framtida skador på
byggnader föreslås en planbestämmelse om lägsta tillåtna grundläggning och att diket i
föreslagen lokalgata hålls öppet. Dessutom ska exploatören se till att ett avtalsservitut
träffas med de nedströms liggande fastighetsägarna så att befintliga dagvattenledningar
kan rensas och vid behov repareras.

Radon

Enligt genomförd markradonundersökning för Gotlands kommun ligger planområdet inom
område med normal radonmark. Några särskilda åtgärder för radonskydd behöver inte
vidtas.

Fornlämningar
och byggnadsminnen

Inom planområdet finns en bytomt/gårdstomt registrerad i FMIS (Östergarn 332). Marken
har åtminstone sedan slutet 1600-talet fram till 1930-talet varit brukad som åker. Om det
funnits en gård på platsen är denna bortodlad och rester av hus kan möjligen finnas under
ploglagret. Länsstyrelsen anser att uppgifterna är vaga och inte kräver någon arkeologisk
insats. Försiktighet vid schaktning rekommenderas
Till planområdet gränsar Katthamra gård som, enligt den genomförda kulturmiljöinventeringen, är byggnadsminnesklassat i sin helhet.

Bebyggelseområden
Bostäder

Idag finns inte någon bebyggelse inom planområdet
Den bebyggelse som omger planområdet utgörs huvudsakligen av fritidshus i ett plan i
enlighet med den gällande byggnadsplanen från 1970. Även på fastigheten Hallvide 1:30,
sydöst om planområdet finns ett mindre fritidshus. Fastigheten ingår inte i den gällande
detaljplanen och bildades år 1978 med fritidshus som ändamål. Nedan visas foton med
omgivande bebyggelse.

Bild .3 Hallvide 1:30 sydöst om planområdet

Bild 4. Hallvide 1:31 nordväst om planområdet
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Bild 5. Hallvide 1:29 norr om planområdet

Bild 6. Hallvide 1:28 norr om planområdet

Bild 7. Hallvide 1:27 norr om planområdet

Bild 8. Hallvide 1:25 vid Grogarnsvägen.

Bild 9. Katthamra gård väster om planområdet
Bild 10. Vandrarhemmet vid Katthamra gård, väster om
planområdet. Varken vandrarhemmet eller Katthamra
gård är idag synliga från planområdet p.g.a. den höga
vegetationen.

Väster om planområdet finns Katthamra gård. Mellan Katthamra gårds
huvudbyggnad och planområdet, Hallvide 1:10, finns ett vandrarhem som
tillhör Katthamra. Byggnaderna är låga i ett plan med platt tak. De är uppförda
omkring år 1970 på mark som utgör park i byggnadsplanen. Byggnaderna fick
permanent bygglov år 1992.
Förslaget innebär att området planläggas för sex bostäder i ett plan. Detta
innebär en ungefärlig tomtyta för de fastigheter som skall bildas på 1100 –
2
1600 m , som motsvara tomtytorna för den omgivande bebyggelsen.

Offentlig och
kommersiell
service

Offentlig och kommersiell service finns i Katthammarsvik.
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Byggnadskultur
och gestaltning

I den gällande byggnadsplanen fanns ambitionen att bevara den öppna
marken runt Katthamra gård. Detta var motivet för att Hallvide 1:10 blev utlagd
som parkmark i planen.
Förhållandena har dock förändrats sedan den gällande plan fastställdes.
Omkring år 1970 uppfördes vandrarhemsbyggnaderna på parkmarken öster
om Katthamra gård. Vandrarhemmet fick permanent bygglov år 1992.
Fastigheten Hallvide 1:30 bildades år 1978 med fritidshus som ändamål.
Katthamra gårds fria läge åt öster är således redan beskuren på grund av
denna bebyggelse.
En utbyggnad bostäder i planområdet, som är beläget mellan Hallvide 1:30
och Katthamra gård kan ses som en komplettering av bebyggelsen i området
och kommer inte att, i någon stor utsträckning, påverka Katthamra gårds fria
läge i förhållande till dagens situation.
I den kulturmiljöinventering som är genomförd finns riktlinjer angivna för ny
bebyggelse i Katthammarsvik. Där anges bl.a. följande: Inne i samhället
rekommenderas att bebyggelsen följer det lokala mönstret med träbyggnader.
Vidare ges rekommendationer av fasadfärger, utformning m.m. Om nybyggen
uppförs i sten bör de göras som små parstugor av samma storlek som
trähusen för att smälta in. Byggnaderna skall ha ”gotlandsgavlar” och tegeltak.
Med utgångspunkt från att den omgivande bebyggelsen till Hallvide 1:10
utgörs av låga fritidshus (se bild 3-8) föreslås inte några särskilda
bestämmelser för utformningen i detaljplanen. Vi utbyggnaden bör dock
utformningen av den tillkommande bebyggelsen följa de riktlinjer som anges i
kulturmiljöinventeringen.

Friytor
Rekreation

Fastigheten är idag utlagd som parkmark i gällande byggnadsplan. Marken är
dock inte tillgänglig för allmänheten för rekreation eller liknande då fastigheten
dels är inhägnad och dels tätbevuxen med sly och buskar. Fastigheten är
omgiven av bebyggelse och utgör inget naturligt strövområdet för allmänheten.
Planförslaget innebär således ingen förändring av de rådande förhållandena
och medför ingen begränsning av rekreationsmöjligheterna i Katthammarsvik.

Gator och trafik
Gatunät

Störningar

Planområdet nås från Grogarnsvägen via en samfälld väg, Hallvidevägen. En
ny gata föreslås byggas för försörjning, dels av de sex tillkommande
bostäderna inom planområdet och dels av fastigheten Hallvide 1:30.
Nuvarande väg till den sistnämnda fastigheten tas bort..
Den tillkommande bebyggelsen kommer att öka trafiken på den samfällda
vägen med 20-30 fordon/dygn under sommaren. Ökningen av buller och
luftföroreningar kommer att bli obetydlig.

Miljö- och hälsokonsekvenser
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan.

Naturmiljö

Området är idag obebyggt. I mitten av fastigheten finns en öppen gräsyta med
yttre delarna. I dag en tät busk och slyvegetation. Det finns inga kända
intressen avseende flora och fauna.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt spill- och vattenledningar finns i Hallvidevägen. En ny
förbindelsepunkt föreslås upprättas vid Hallvide 1:10. Nya ledningar skall
anläggas i den planerade vägen som skall försörja de tillkommande
fastigheterna inom planområdet.

Dagvatten

Fastigheten har, enligt genomförda inmätningar, en svag lutning mot nordöst.
Marken avvattnas idag via diken och infiltration i marken. Det finns inte några
kända problem med översvämningar på fastigheten. Dock kan grundvattnet
ligga relativt nära markytan under kortare perioder under året. Dels finns diken
i gränsen mot Katthammars 1:13, dels finns dike i mitten av Hallvide 1:10 som
mynnar i gränsen mot Hallvide 1:31.
Befintligt dike i gränsen mot Katthammars 1:13 föreslås ligga kvar medan diket
på Hallvide 1:10 föreslås byggas om till ett makadamfyllt skåldike i kanten på
föreslagen väg. Diken kommer att ha kvar sin funktion för avvattning och som
fördröjningsmagasin för dagvattnet.
Allt dagvatten inom detaljplaneområdet skall tas omhand lokalt så att den
hydrologiska balansen inte påverkas.
Takvatten avleds via hängrännor och stuprör med öppna utkastare ut på
gräsytor kring planerade hus och får därifrån översila dessa fram till det
befintliga och upprustade diket eller till omgivande naturmark.
Vägdagvattnet avleds till det befintliga diket.

Värme

Särskild omsorg ska läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning
av bebyggelse. Byggnader ska utformas så att behovet av externt tillförd
energi är lågt. Tillförseln av energi ska till största delen ske med förnyelsebar
energi.

El

Elledningar finns idag i Hallvidevägen.

Avfall

Sophämtning sker genom kommunens försorg från sopställ på den enskilda
fastigheten. Plats för återvinning och sortering ska finnas vid varje
tillkommande fastighet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid ska påbörjas den 1 oktober år 2016 och sträcka sig i
5 år efter detta datum.

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.

Medverkande
tjänstemän

Björn Andersson, planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-04-04

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för ÖSTERGARN HALLVIDE 1:10, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 230 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2011-11-30.
Planförslaget har under tiden 2012-02-04 – 2012-03-01 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§,
plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Inkomna yttranden (S1- S11) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.
ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
 Genomförandetiden börjar först den 1 oktober 2016
 Bottenplatta förläggs 0,5 meter över befintlig mark
 Diket i föreslagen lokalgata skall ligga kvar
 Tillåten totalhöjd för byggnad sänks från 9 meter till 7,5 meter
 Avtalsservitut skrivs med de fastigheter som ligger nedströms planområdet för att säkra
befintliga diken och dagvattenledningar
 En behovsbedömning om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras har genomförts
 Beskrivningen har kompletterats med text som visar att förslaget inte innebär en påtaglig
skada på riksintresset enligt 4 kap 4 § MB
 Ett antal redaktionella ändringar har gjorts
 Innan planen ställs ut för granskning ansöker byggnadsnämnden hos länsstyrelsen att tidigare
meddelat förordnande (beslut 1970-05-14) enligt dåvarande 113 § byggnadslagen upphävs
för Hallvide 1:10

Instans/
Inkommandedatum

Synpunkter/Åtgärder

S1

Polismyndigheten Gotland
2012-03-01

Ingen erinran

S2

Ledningskontoret,
planeringsteamet
2012-02-13

Ledningskontoret påpekar att ett plangenomförande kräver
att det är möjligt att ansluta bostäderna till kommunal VAanläggning och anser att det, med tanke på bristerna i
Katthammarsviks avloppsreningsverk, kan krävas åtgärder i
verket innan nya fastigheter ansluts. Vidare påtalar kontoret
att det råder brist på vatten i Katthammarsviksområdet under
sommartid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Regionen har för avsikt
att förnya reningsverket och med en överföringsledning från
Herrvik säkra vattenförsörjningen i Katthammarsvik.
Reningsverket bedöms vara ombyggt i slutet av 2016 och en
överföringsledning från vattenverket i Herrvik till
ledningssystemet i Katthammarsvik bedöms vara utbyggd
under 2015. Genomförandetiden för detaljplanen börjar
därför först den 1 oktober 2016.

S3

TeliaSonera Scanova Access
AB
2012-02-14

Har inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.

2
S4

Bo Hagberg, Marie Hagberg.
Hallvide 1:29
2012-02-13

Påpekar att marken är våt om våren vid snösmältningen och
att detta bör beaktas vid dräneringen av fastigheten. Vidare
framförs vattenbristen i Katthammarsvik som ett problem.
Man erinrar vidare att enplanshus (i gällande byggnadsplan)
får byggas med 4,4 meter till taknock och man anser att den
angivna höjden i planförslaget på 9 meter är för högt.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Planförslaget har
kompletterats med en geohydrologisk utredning som
beskriver hur dagvatten kan omhändertas på fastigheten. I
utredningen görs bedömningen att den exploatering som
föreslås på fastigheten i mycket liten mån kommer att
påverka mark- och vattenförhållandena inom planområdet.
Enligt utredningen ska dagvatten omhändertas lokalt inom
planområdet så att den hydrologiska balansen inte påverkas.
Funktionen i befintliga diken och ledningar måste bibehållas.
Vidare föreslås att byggnader grundläggs med bottenplatta
på mark till en nivå 0,5 meter över marken för att risken för
fuktproblem i husen ska förhindras.
Avtalsservitut skall skrivas med de fastigheter, över vilka
ledning och dikena går som i dag avvattnar Hallvide 1:10.
Servitutet skall ge en rättighet att bibehålla
dagvattenavledningen från området.
Angående vattenbristen i Katthammarsvik se svar S2
Angående byggnadshöjd: Svaret bygger på en felaktig
tolkning av gällande planbestämmelser. Den höjd som är
angiven i § 6 VÅNINGSANTAL OCH BYGGNADS HÖJD i
gällande byggnadsplan avser höjd till takfot. Enligt planen får
byggnad uppföras med 50° taklutning och en byggnad kan
således uppföras till en totalhöjd som överstiger 9 meter
beroende på byggnadens bredd. Den höjd som är angiven i
planförslaget för Hallvide 1:10 avser byggnads totalhöjd. Det
finns dock skäl att anta att byggnader med en totalhöjd på 9
meter kommer att uppfattas som alltför högt i förhållande till
omgivande bebyggelse. Den högsta höjden kommer därför
att sänkas till 7,5 meter.

S5

Räddningstjänsten
2012-02-15

Ingen erinran

S6

Åsa Gardell, Anders Gardell.
Hallvide 1:31
2012-03-01

Framför att vattenbrist råder i Katthammarsvik under
sommaren och att reningsverket har brister. Vidare anser
man att den föreslagna takhöjden är för stor i förhållande till
befintlig bebyggelse. De motsätter sig läget för den
föreslagna gatan som skall försörja de nya fastigheterna
eftersom den kommer att påverka den växtlighet som idag
finns i tomtgränsen mellan Hallvide 1:31 och Hallvide 1:10.
De befarar även dammproblem från den nya gatan och att
den ökade trafiken, som kommer att orsakas av den
tillkommande bebyggelsen, kommer att vara störande.
Vidare påpekar man att Hallvide 1:10 har ett intresse för
naturvården och friluftslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Angående vattenbrist och
reningsverkets bristande kapacitet se svar S2.
Angående föreslagen byggnads höjd se svar S4.

3

Den föreslagna vägen som skall försörja den planerade
bebyggelsen kommer att anläggas på fastigheten Hallvide
1:10 och den växtlighet som finns i vägens sträckning
kommer att tas bort. Ambitionen vid byggandet av vägen är
att växtlighet på andra fastigheter inte skall påverkas.
Störningen för de befintliga fastigheterna av den ökade
trafik, som den tillkommande bebyggelsen kommer att alstra,
bedöms bli liten. Med de låga hastigheter som förekommer
på de aktuella gatorna bedöms dammbildningen bli liten.
Det finns idag inte några kända intressen avseende
naturvården.
S7

Johan och Ingrid Ascard
Tomase 3:6
2012-03-01

Framför att va- kapaciteten i området behöver utökas.
Önskar vidare att Hallvidevägen vid behov förstärks och
underhålls under utbyggnaden av de nya fastigheterna i
området. De påpekar att det idag att underhållet av
Hallvidevägen inte är reglerat i avtal utan driften sköts
informellt.
De har observerat att det under våren är sankt i gränsen
mellan Tomase 3:6 och Hallvide 1:10. Det har även varit
översvämningar nordost om Tomase 3:6. Man önskar vidare
att dagvattenavledningen måste förbättras för att framtida
översvämningar skall kunna undvikas. Vidare ställs några
frågor angående gällande servitut på Hallvide 1:10.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Angående reningsverkets
bristande kapacitet se svar S2
För att reglera ansvaret av drift och underhåll för den
tillkommande vägen inom planområdet avses en
gemensamhetsanläggning bildas. Hur ansvaret av det
framtida underhållet av Hallvidevägen skall fördelas är i
första hand en fråga för de som nyttjar vägen. Vidare åligger
det varje byggherre som använder vägen för transporter att
återställa vägen om skador uppstått.
Angående omhändertagande av dagvatten: På grundkarta
från slutet av 1960- talet framgår att det finns flera diken för
dagvattenavledning, från fastigheterna öster om
planområdet, som numera är borttagna och inte ersatta med
ledningar. Detta torde vara orsak till de beskrivna
dagvattenproblemen. Dessa frågor berör inte planområdet
eller planförslaget. Se vidare svar S4.
Servitutet för väg på Hallvide 1:10, i gränsen mot Tomase
3:6, kommer att släckas ut eftersom en ny väganslutning
skapas till fastigheten Hallvide 1:30.

S8

Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avdelningen för infrastruktur
2012-03-02

Förvaltningen anger att det finns bristande kapacitet i
regionens va-system i området. Vidare omhändertagande av
dagvatten måste lösas genom att vattnet avleds från
området.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Angående reningsverkets
bristande kapacitet se svar S2

4
Angående omhändertagande av dagvatten se svar S4
S9

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2012-03-09

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget till
detaljplan med hänvisning svårigheterna att tillfredställande
lösa avloppsfrågan.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Angående reningsverkets
bristande kapacitet se svar S2

S10

Lantmäteriet
2012-03-08

Lantmäteriet har synpunkter på några detaljer i
planhandlingarna.
I planbestämmelserna är angivet att sammanlagda
2
byggnadsarean är högst 220 m och de anser att det bör
förtydligas att detta avser per tomt.
Lantmäteriet förstår inte bestämmelsen ”Garage/carport som
placeras närmare gata än 6 m får inte ha direktutfart mot
denna gata” eftersom all mark utmed gatorna är prickad.
Lantmäteriet påpekar ett skrivfel angående bildande av
gemensamhetsanläggningar.
Vidare påpekas att utsläckningen av det vägservitut som
finns på Hallvide 1:30 kan släckas ut först när lokalgatan är
färdigbyggd och en gemensamhetsanläggning är bildad.
Slutligen ifrågasätter man om detaljplanen kan genomföras
eftersom området i gällande plan är parkmark med ett
förordnade enligt 113§ BL(byggnadslagen), numera 6 kap
5§ PBL (plan- och bygglagen). Lantmäteriet skriver:
”Den stora frågan i detta ärende är dock om planen över
huvud taget kan genomföras. Det aktuella området är i
gällande plan parkmark med förordnade enligt 113 § BL
(byggnadslagen), numera 6 kap 5 § PBL (plan- och
bygglagen). Förordnandet innebär att berörda markägare
utan ersättning skall upplåta marken när den behöver tas i
anspråk. Detta förordnande måste upphävas av
länsstyrelsen i berörd plan om denna skall kunna
genomföras. Enligt dom i Förvaltningsrätten i Stockholm
2010-07-27, som vunnet laga kraft (mål nr 13306-10), kan
ett ensidigt upphävande inte ske. Endast byte av förordnad
mark är tillåten (6 kap 5 § 3:e st. PBL). Eftersom det inte rör
sig om byte i detta fall torde det vara mycket tveksamt om
planen kan genomföras nu utan lagändring.”
Samhällsbyggnadsförvaltning: Planbestämmelserna skall
förtydligas så att det framgår att sammanlagda
2
byggnadsarean på högst 220 m avser per fastighet.

Bestämmelsen ”Garage/carport som placeras närmare gata
än 6 m får inte ha direktutfart mot denna gata” skall tas bort.
Skrivfelen angående bildande av
gemensamhetsanläggningar skall rättas till.
Angående förordnade enligt 113§ BL(byggnadslagen),
numera 6 kap 5§ PBL (plan- och bygglagen):

5
Detaljplanen togs fram under slutet av 1960- talet är till ytan
omfångsrik och omfattar en stor del av Katthammarsviks
samhälle. Till synes schablonmässigt lades obebyggd mark i
planens periferi ut som park. Till planen finns ett förordnande
från länsstyrelsen. Syftet med förordnandet är att, i samband
med planens genomförande, ska en samfällighetsförening
bildas och den allmänna platsmarken ska överlåtas till
föreningen utan kostnad. Under de drygt 40 år som planen
varit gällande har någon sådan samfällighetsförening dock
inte blivit bildad och någon upplåtelse av marken har därför
inte genomförts. Sannolikt beror detta på att behovet av
planlagd parkmark i ett samhälle som Katthammarsvik är
litet. Samhället har stora enskilda fastigheter och omgivande
allemansrättsligt tillgängliga friluftsområden. För Hallvide
1:10 har förordnandet inneburit att marken i stort sett saknar
värde för ägaren. Ingen skötsel av marken har utförts och
fastigheten kan i stort sett likställas med ett impediment.
Större delen av marken är, på grund av den täta växtligheten
på fastigheten, inte tillgänglig för allmänheten. Det finns inte
något incitament för markägaren att underhålla marken och
fastigheten kommer, om föreslagen detaljplan inte
genomförs, att fortsätta växa igen.
På delar av den mark som omfattas av förordnandet, har det
i praktiken sedan tidigare upphört att gälla. Fastigheten
Hallvide 1:30 är bildad efter fastställandet av
byggnadsplanen. Vidare är vandrarhemsbebyggelsen på
Katthammars 1:13 uppförd på parkmark utan stöd i gällande
detaljplan.
Syftet med parkmarken i den södra delen av den gällande
planen var att bibehålla det öppna landskapet runt
Katthamra gård ( ”…betydelsefullt för Katthamra gård att
dess läge i landskapet får förbli fritt”). De ovan nämnda
förändringar av markanvändningen har inneburit att
parkmarken förlorade sin funktion.
I den förslagna planen kommer dels utbyggnaden av vägen,
dels skapandet av en gångförbindelse mellan två fastigheter
att innebära en bättre möjlighet för allmänheten att nå de
öppna markerna söder om planområdet än vad som finns
idag på grund av den täta växtligheten.
Eftersom förordnandet sedan det infördes och även idag
saknar funktion bör det därför upphävas. Markägaren lider
ingen skada av att förordnandet upphävs. Det finns heller
inte någon part för vilken det föreligger en sådan olägenhet
att förordnandet inte skulle kunna upphävas.
Särskilda bestämmelser för hur ett äldre 113 §-förordnande
ska kunna upphävas har inte slagits fast i lag. Kammarrätten
i Stockholm har i dom den 21 april, mål nr 5858-10, slagit
fast att dylika förordnanden går att upphäva. Mark- och
miljööverdomstolen har i dom den 31 januari 2014, mål nr
P4696-13 gjort en likartad bedömning.
Regionen kommer att hos länsstyrelsen hemställa om att
förordnadet enligt 113§ BL(byggnadslagen), numera 6 kap
5§ PBL (plan- och bygglagen) upphävs inom Hallvide 1:10.

6
S11

Länsstyrelsen
2012-03-06

Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt att möjliggöra
nybyggnation i områden som redan idag har problem med
vattenförsörjning och avlopp. Vidare menar länsstyrelsen
att ”… det finns en risk för att bebyggelsen blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa om det inte går att lösa
utbyggnaden av vatten och avlopp på ett långsiktigt hållbart
sätt.”
En behovsbedömning måste genomföras för att värdera om
planen kommer att kräva en miljökonsekvensbeskrivning.
Region Gotland avser att genomföra behovsbedömningen
under samrådsskedet men länsstyrelsen anser att det hade
varit önskvärt att denna genomförts tidigt i planprocessen.
Gällande förordnade enligt 113 § BL(byggnadslagen),
numera 6 kap 5§ PBL (plan- och bygglagen) på Hallvide
1:10 måste upphävas. Länsstyrelsen anser att upphävandet
bör ske före detaljplanen antas.
Länsstyrelsen anser att två meningar angående
fornlämningar på sidan 5 i planbeskrivningen skall tas bort.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär någon
påverkan på byggnadsminnet Katthamra gård eller hur det
upplevs.
Beträffande riksintressen skriver
länsstyrelsen ”Östergarnslandet omfattas i sin helhet av
bestämmelser i 4 kap 4 § MB, vilket innebär att fritidshus
endast får uppföras om det sker i form av komplettering till
befintlig bebyggelse. Detta bör nämnas i planhandlingarna
och Region Gotland bör föra ett resonemang kring om detta
är en förtätning som är förenlig med bestämmelserna i 4 kap
4 § MB.”
Länsstyrelsen skriver vidare ”Planområdet omfattas av
riksintresse för naturvård, ÖstergarnsbergetGrogarnsberget-Klinteklinten, utpekat av naturvårdsverket
enligt 3 kap 6 § MB. De värden som riksintressena har i
området påverkas inte av den föreslagna planläggningen.
Länsstyrelsen bedömning är därmed att detaljplanen inte
medför påtaglig skada på förekommande riksintressen enligt
3 kap 6 § MB.
Samhällsbyggnadsförvaltning: Angående
vattenförsörjning och avlopp, se svar S2.
Kommunekologen har i en skrivelse daterad 2013-10-25
bedömt att ett genomförande av planförslaget inte medför en
betydande miljöpåverkan. Det bedöms vara en plan som
medger bebyggelse på platsen med liten påverkan på miljö
och människor och med liten total påverkan. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Länsstyrelsen instämmer i ett yttrande daterat 2013-11-12
att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning
inte krävs.
Regionen kommer innan planen ställs ut för granskning
ansöka hos länsstyrelsen om upphävande av förordnande
enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen.

7

De två sista meningarna angående fornlämningar på sidan 5
i planbeskrivningen skall tas bort.
Planbeskrivningen skall kompletteras med ett resonemang
huruvida planförslaget innebär en förtätning som är förenlig
med bestämmelserna i 4 kap 4 § MB

Visby den 4 april 2014

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt

Hallvide 1:10, Katthammarsvik, Östergarns
socken, Region Gotland
Nybyggnad av bostadshus med tillhörande infrastruktur

PM Mark- och vattenförhållanden– Exploatering med
bevarande av hydrologisk status
Stockholm 2013-06-05

Beställare: Familjen Tillander
Projektbeteckning:
Structor Mark Stockholm AB
Uppdragsnummer: 3222
Uppdragsansvarig: Christof Ågren

Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24–68 55
Tel: 08-545 556 30, Fax: 08 - 545 556 40
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1

INLEDNING

Structor Mark Stockholm AB har på uppdrag av Familjen Tillander utrett hur det är möjligt att
exploatera fastigheten Östergarn Hallvide 1:10 i Katthammarsvik, Region Gotland utifrån
befintlig yt- och grundvattensituationen och utan att denna förändras negativt.
Exploateringen omfattar hus för permanent- eller fritidsboende med tillhörande anslutningsväg
och VA-anläggningar.
Region Gotland har upprättat ett detaljplaneförslag daterat 2011-11-30 och som varit utställt för
samråd under februari 2012.
Under samrådet har flera sypunkter inkommit som framhåller att delar av fastigheten tidvis,
framförallt under våren, är översvämmad och att nuvarande diken och ledningar inte avvattnar
fastigheten i tillräcklig omfattning.
Föreliggande PM visar på möjligheten att förbättra omhändertagandet av dagvatten för att
kunna exploatera fastigheten i samma omfattning som samrådsförslaget anger.
I uppdraget har ingått att utföra en utredning av fastighetens mark– och vattenförhållanden och
lämna förslag på hur byggnader, vägar, VA-ledningar m.m. placeras och grundläggs för att de
ovan nämnda målen skall uppnås.

2

UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR

Föreliggande PM och beskrivningen av mark- och vattenförhållanden bygger på följande
underlag
 Utdrag ur SGU:s jordartskarta över området
 Platsbesök och okulär besiktning 2013-04-29

3

MARKFÖRHÅLLANDEN

3.1 Topografi och vegetation.
Fastigheten är belägen i den östra delen av Katthammarsvik och nås via Grogarnsvägen och
Hallvidevägen. Avståndet till stranden är cirka 250 meter och mellan stranden och vägen ligger
flera fritidshusfastigheter. Väster om Hallvide 1:10 ligger Katthamra gård och i söder ligger
förhållandevis öppna hällmarker.
Fastigheten Hallvide 1:10 är en avstyckning av en större fastighet. Huvudbyggnaden är belägen
på den nuvarande fastigheten Hallvide 1:26. Marken på Hallvide 1:10 nyttjades tidigare enligt
uppgift som betesmark och åker.
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Marken sluttar med svag lutning nedåt mot norr. Högsta punkten på cirka +4 m ligger i den
sydöstra delen av fastigheten och den lägsta ligger vid Hallvidevägen på cirka + 3,3 m.
Större delen av fastigheten har en kraftig vegetation som i den nordöstra delen i huvudsak
utgörs av granar och i den södra delen utgörs av buskar med markant inslag av slån. I mitten av
fastigheten finns öppen mark med gräsvegetation och enstaka enbuskar.
3.2 Jord och berg
Planområdet ligger enligt SGU:s jordartskarta i ett område med postglacial sand som sträcker
sig från strandlinjen vid Östersjön och fram till södra plangränsen. Inom hela planområdet
överlagras sanden av mulljord.
Provgropsgrävning i samband med platsbesöket visade att vid södra plangränsen förekommer ca
2 dm blöt organisk jord direkt på kalkbergrunden.
En provgrop ungefär vid planerad vändplan på lokalgatan visade följande jordlagerföljd:
 ca 2 dm i huvudsak organisk jord, rötter och växtrester
 ca 2 dm organisk jord med inblandning av sand
 ca 7 dm sand, i huvudsak finsand på kalkbergrunden
Mark/grundvattennivån stod efter en kort stund ca 3 decimeter under markytan.
Sand- och grusjorden har hög infiltrations- och perkolationskapacitet och där finns goda
möjligheter till mark/grundvattenbildning och byggande av perkolationsmagasin för lokal
dagvattenavledning.
3.3 Yt- och grundvattenförhållanden
Genom fastigheten löper ett äldre dike från söder mot norr. Diket har sannolikt anlagts i ett
försök för att avvattna området när det nyttjades som åker- eller betesmark. Diket är inte
underhållet sedan lång tid tillbaka och därigenom kraftigt igenväxt och fyllt med organiskt
material. Det avslutas vid en enkel dagvattenbrunn vid fastighetsgränsen vid Hallvidevägen.
Vattenståndet vid platsbesöket var 2-3 decimeter under dikeskanten, ungefär i nivå med
sandlagrets överkant. Flödet är obefintligt till följd av den flacka lutningen och det dåliga
underhållet.
Utmed västra fastighetsgränsen ligger några, vid platsbesöket torra, gräsbevuxna diken som inte
heller de har underhållits på mycket länge.
Inom fastigheten förekommer åtminstone säsongsvis ett mark/grundvattenmagasin vars nivå
korresponderar med vattenståndet i diket. Magasinets avrinning sker mot norr.
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Strax öster om fastigheten Hallvide 1:30 förekom vid platsbesöket fritt vatten i en lågpunkt i
terrängen.

4

DETALJPLANEFÖRSLAGET

Det upprättade detaljplaneförslaget redovisar en exploatering av fastigheten som i väldigt liten
mån påverkar mark och vattenförhållanden inom planområdet.
Det befintliga diket rensas, rustas upp och används för avledning av markvatten och som
recipient av det dagvatten som exploateringen kommer att medföra. Diket förlängs lämpligen
till södra plangränsen genom kulvertering från vändplatsen på lokalgatan. Alternativt följer det
som öppet dike gränsen enligt den nya föreslagna fastighetsindelningen.
De befintliga torra dikena inom det öppna hagområdet bevaras.
Lokalgatan som utgör infart till fastigheterna är placerad så att den följer ytvattnets naturliga
avrinningsriktning. Någon avskärande vägbank som försvårar eller förändrar
ytvattenavrinningen förekommer inte.
Detta innebär enligt vår menig att yt- och grundvattenförhållandena endast marginellt påverkas
av exploateringen och att fastighetens hydrologiska status inte förändras.

5

MARKARBETEN

5.1 Grundläggning
Planerade bostadshus utförs utan källare och kan med fördel grundläggas med kantförstyvad
bottenplatta på mark. Under bottenplattan höjs marknivån 0,5 m med 0,3 m makadam eller
grovkornig mineraljord och 0,2 m dränerande och kapillärbrytande lager. Från husfasad
höjdsätts sedan uppfyllnaden så att dag/regnvattenavrinning i största möjliga omfattning sker
mot det befintliga diket eller kringliggande naturmark.
Förutom bättre avrinning av dagvatten innebär höjningen av markytan att dräneringsledningar
runt bottenplattan kan undvikas.
5.2 Vägar
Lokalgatan utförs inom ett 7 m vägområde.
Gatan höjdsätts så att terrassen alltid hamnar över dagens marknivå så att avrinning av
dagvatten sker till det befintliga diket. Gräns mellan tomtmark och vägområde på östra sidan
gatan utförs som en låglinje i terrängen.
Överbyggnaden blir preliminärt 200 mm med slitlager av grus.
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5.3 VA-ledningar
Spillvattenledningar utförs som ett traditionellt självfallssystem. Eventuellt kan systemet utföra
som ett s.k. LTA-system (Lätt TryckAvlopp) med grunt förlagda ledningar i isolerande lådor av
cellplast.
5.4 LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten)
Allt dagvatten inom detaljplaneområdet skall tas om hand lokalt så att den hydrologiska
balansen inte påverkas.
Takvatten avleds via hängrännor och stuprör med öppna utkastare ut på gräsytor kring planerade
hus och får därifrån översila dessa fram till det befintliga och upprustade diket eller till
kringliggande naturmark.
Den mycket begränsade trafiken på lokalgatan innebär att vägdagvattnet kan betraktas som rent.
Vägdagvattnet avleds till det befintliga diket.

Structor Mark Stockholm AB
Geoteknik

Christof Ågren
Uppdragsansvarig

Referenser
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Bilaga 1

Bild 1 Befintlig byggnad och vattensamling utanför planområdet

Bild 2 Slånsnår utmed södra plangränsen
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Bild 3 Befintligt dike mot söder
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Bild 4 Befintlig dike mot norr och Hallvidevägen

Bild 5 Torra gräsmarker i västra planområdet
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Bild 6 Torrt dike utmed västra plangränsen
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Region Gotland
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
UTSTÄLLNING
BN 42013
Östergarn Hallvide 1:10
2014-04-04____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
Genomförandebeskrivningen behandlar de ekonomiska, tekniska och
administrativa konsekvenser som detaljplaneläggningen av Hallvide 1:10
medför.

TIDSPLAN
Utställning om detaljplanen avses hållas under hösten 2014. Planen bedöms
kunna antas av regionfullmäktige i egenskap av kommunfullmäktige före
årsskiftet 2014/2015. Planen bör inte antas förrän upphävandet av 6 § 5 kap
PBL-förordnandet har vunnit laga kraft i berörd del(ursprungligen 113 § BL).
Regionen avser att hos länsstyrelsen hemställa om att förordnandet upphävs
inom Hallvide 1:10.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år och skall påbörjas den 1 oktober
2016. Då bedöms en överföringsledning för vatten från Herrvik vara utbyggd
och renoveringen av avloppsreningsverket i Katthammarsvik vara genomförd.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är inte huvudman för gator och allmänna platser i området.
Exploatören skall ansvara för den ombyggnad av gator och allmänna platser
inom planområdet som erfordras.
Fastighetsägaren skall ansvara för projektering och utbyggnad av ledningar på
fastighetsmark.
Ansvaret för framtida drift och underhåll av lokalgatan och gångstigen på
allmän platsmark kommer att handhas av en gemensamhetsanläggning som
avses bildas.
Kommunen skall svara för drift och underhåll av vatten- och
avloppsanläggningar i allmän platsmark.

MARKÄGARE
Markägoförhållanden

Se planbeskrivningen

Exploaterings
avtal

Exploateringsavtal skall tecknas mellan fastighetsägaren och Region Gotland
som reglerar de åtaganden exploatören har mot kommunen. Avtalet skall
godkännas av regionfullmäktige innan detaljplanen antas.

___________________________________________________________________________
1 (2)

2

UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Utbyggnad av
Vatten- och avloppsledningar avses byggas ut i den planerade gatan.
vatten- och avloppsanläggningar

För att exploatören ska kunna försäkra sig om att avvattning av planområdet
ska kunna ske utan svårigheter, ska ett avtal tecknas mellan ägaren av Hallvide
1:10 och ägarna av fastigheterna nedströms Hallvide 1:10 på vilka
dagvattenledningar finns som avvattnar planområdet. Ändamålet med avtalet
är att ägarna av de fastigheter, som bildas vid avstyckningen av Hallvide 1:10
när detaljplanen genomförs, skall ha rätt att förbättra ledningar och diken i
syfte att förebygga eller förhindra översvämning på sina fastigheter. De
befintliga fastigheter som ska omfattas av avtalet är Hallvide 1:25, Hallvide
1:26, Hallvide 1:27, Hallvide 1:28 och Hallvide 1:34.

FASTIGHETSFRÅGOR
Fastighetsbildning

Ett förslag till fastighetsindelning visas i illustrationsplanen. När planen vunnit
laga kraft skall fastighetsbildning ske genom avstyckning enligt fastighetsbildningslagen.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningar avses bildas för handhavande av framtida drift
och underhåll av gemensamma anordningar och ytor inom allmän platsmark.
Till fastigheten Hallvide 1:30 finns idag ett servitut för väg. Fastigheten ges en
ny anslutning via planerad väg. När den nya vägen är utbyggd ska därför
servitutet släckas ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-04-04

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt

Detaljplan för Östergarn Hallvide 1:10 – Genomförandebeskrivning 2014-04-04 – Utställning
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/734
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Hansahallen Hus 03 Prästgården 1 :45
Havdhem, om- och tillbyggnad för byte av ventilation,
projekt10580
Förslag till beslut
Slutredovisning för investeringsprojekt Hansahallen hus 03 Prästgården 1:45,
projekt 10580 godkänns.

Bakgrund
Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för följande
projekt:
• (§ 255), Hansahallen Hus 03 Prästgården 1:45 Havdhem. Om- och
tillbyggnad för byte av ventilation. Projekt 10580.

Produktionskalkyl

Projekt
Hansahallen, projekt
10580

Budget

Produktionskostnad

4035000

3905 179

Över/underskott
129821

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslags överskott/ -underskott regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212.000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland'

15

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

255

Protokoll

Slutrapport avseende Hansahallen Hus 03 Prästg§rden
1:45 Havdhem, om- och tillbyggnad för byte av
ventilation. Projekt 10580

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hansahallen hus 03 Prästgården
1:45. Om- och tillbyggnad för byte av ventilation, projekt 10580.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

Protokollsutdrag
RS +handlingar

Utdragsbestyrka nde:

4035000
3905179
+129821

16
Ärendenr.2013/192
Handlingstyp

Teknikförvaltningen

Datum 2014-12-01

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende Hansahallen Hus 03 Prästgården 1:45
Havdhem, om- och tillbyggnad för byte av ventilation.
Projekt 10580
Förslag till beslut
Teknikförvaltningen föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hansahallen hus 03
Prästgården 1 :45. Om- och tillbyggnad för byte av ventilation, projekt 10580.

4035000
3905 179
+129821

Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

~~
Bengt Kristiansson
Avdelningschef

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339·8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 SO-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post reqiongotland@gotiand.se

Webbplats www.gotland.se

5.
Region ,

Gotlan()

17

Region

Gotland

Slutrapport

Projekt

10580 Hansahallen Hus 03,om- o till byggnad för byte av ventilation Prästgården
1:45 Havdhem

Projektägare

Region Gotland/TKF

Projektledare

Anders Flodman

Bakgrund och
syfte

Att utföra om- och tillbyggnad för ny ventillationsanläggning/OVK i
Hansahallen (idrottshallen vid Havdhem skola), samt verksamhetsanpassning åt
KFF.

Projektmål

Att utföra uppdraget enligt beställningen från FFA, vilket innebär ny
ändamålsmässig ventilation i idrottshall och omklädningsrum samt ett nytt
förrådsutrymme för KFF.

Tillvägagångssätt

Projektering har genomfö11s med genom ramavtal upphandlade konsulter. Projekt
Engagemang på A och VVS samt K-konsult på EL.
Entreprenaden har genomförts genom en i konkUll'ens upphandlad
utföranpeentreprenad med Nybergs entreprenad AB som generalentreprenör.
Tid (tim)
Kommentar
KR

Ekonomi (ltkr och
timmar)
e

Budget

G

Utfall

e

Avvikelse

/11

4035000
3 905 179

+129821

Projektet har genomförts enligt projektplan .
Överskottet beror på ej fullt ut utnyttjade
medel.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internel

621 81 VISBY

Visby

0498-2690 00 (växel)

www.gotland.se
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Resultat och
analys
III
Måluppfyllnad Utförandet har utförts enligt beställning och inom budget.
Projektet har pågått åren 2012-2014
III
Tid
Projektet har genomförts inom fastslagen tidsram.
III
Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren
,,

Slutbesiktning 2013-08-30. Inflyttning under september 2013
Entreprenör har varit Nybergs Entreprenad AB

Ovrigt

Slutrapport godkänd

~~

1Datum 12014-

~

Postadress

Besöksadress

Telefon

Inlernel

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

lNWW.gotland.se

/2..-6 Y
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BLANKETT FÖR AVSLUT AV INVESTERINGS PROJEKT

Investeringsprojekt: 10580
Anläggningsid:

Verksamhet:

9402

Objekt:

18401103

Ansvar:

2513

Infl.dat:

September 2013

Belopp:

Enl bif slutrapport

Avvikande avskrivningstid:
Benämning: Hansahallen om- och tillbyggnad för byte ventilation
Fastighetsbeteckning: Prästgården 1:45 Havdhem, hus 03
Övriga upplysningar:

Datum
2014-09-30

Uppgiftslämnare
Ulla Larsson/

Telefon

20

Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/730
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1 :32, projekt 10565
Förslag till beslut
Slutredovisning för projekt Garda skola Hägulds 1:32 projekt 10565 godkänns.

Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32,
projekt 10565. Återuppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av
befintliga delar.

Projekt
--

Garda skola, projekt
10565

Produktionskalkyl
-

Budget

Produktionskostnad

46000000

42797923

Över/ underskott
3202077

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslags överskott/ -underskott regleras mot regionens Eget kapital.

•
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

21

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

251

Protokoll

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt
10565

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32, projekt
10565. Ateruppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av befintliga delar.
Beräknad produktionskostnad uppgick till 46 000 000
Nedlagda kostnader uppgår till 42 797 923
Avvikelse + 3 202 077

Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Utdragsbestyrka nde:

22
Ärendenr.2009/2512
Handlingstyp

Teknikförvaltningen

Datum 2014-11-17

Tekniska nämnden

Region Gotland

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt

10565.
Förslag till beslut
TeknlHörvaltnlngen föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till region fullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Teknikförvaltnlngen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds
1:32, projekt 10565. Återupp byggnad av brandskadad skola samt
energikonvertering av beftntliga delar.

Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

46000000
42797923
+ 3202077

I)

1) Se kommentarerna i slutrapporten

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Bengt Kristiansson
Avdelningschef

Teknisk direktör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post reaiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region

Gotland

Slutrapport

Projekt

Projekt 10565 Garda skola Hägulds 1:32

Projektägare

Region Gotland TeknikförvaltningenJFastighetsförvaltningsavdeln (Gotlands
Kommun Tekniska fårvaltn./Fa, SBF/Fa,)

Projektledare

Hans Prans (pension 2010), Anders Flodman

Bakgrund och
syfte

2009 eldhätjades Garda skola, det beslöts att skolan skulle återuppbyggas och att
de delar som kunnat räddas undan branden skulle renoveras och
energikonverteras. Skolan som tidigare var byggd med självdragsventilation och
direktverkande el som värmekälla skulle efter ombyggnad/tillbyggnad ha en
FTX-ventilationsanläggning samt konverteras till vattenburet värmesystem med
fastbränsleanläggning.

Projektmål

Återuppbyggnad I enlighet med Regionens hållbarhetsmål.

Tillvägagångssätt

Projektering har genomförts genom en i konkurrens upphandlad generalkonsult,
Bjerking AB.
Entreprenaden har genomförts genom en i konkurrens upphandlad
utförandeentreprenad med Arriba Byggnads AB som generalentreprenör.

Ekonomi
II

II
II

KR

Budget

Kommentar

46000000

Utfall
Utfall

42797923 Inkl fdrsäkrings- o

Utfall invutg. 45 581 923

skadeståndsersättn.
45581 923 Exkl fdrsäkrings- o
skadeståndsersättn.

Utfall invink. 2 787 000

II

Avvikelse

+3202077

II

Avvikelse

+418077

(Försäkringsersälln.

l 500 000, skadestånd l 284 000)

Väl genomfört projekt, där budgeten har hållits.
Den högre positiva avvikelsen beror på
fårsäkrings- och skadeståndsersättning

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-2690 00 (växel)

www.gotland.se

24
Resultat och
analys
MåluppfylInad Projektet har utförts i enlighet med beställningen och inom budget och tidplan
Projektet påböljades år 2009 och avslutades år 2014
Tid
• Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

•
•

Ovrigt

Total försäkringsersättning har uppgått till 31 200 000 kronor, varav 1,5 miljoner
är bokfÖli som investeringsinkomster.
Skadestånd har erhållits med 1 284 000 kronor
Slutbesiktning 29 juni 2011.
Inflyttning under augusti 20 Il.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Region Gotlands kostnader för att
återuppbygga skolan blivit 14381 923 kronor.
Slutrapport godkänd
"

~~

IDatum

12014-12-04

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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BLANKETT FÖR AVSLUT AV INVESTERINGS PROJEKT

Investeringsprojekt:

61960, 10565

Anläggningsid:

Verksamhet: 9533, 4512
Objekt:

16700601

Ansvar:

2211, 2513

Infl.dat:

Under augusti 2011

Belopp:

Enl bif slutrapport

Avvikande avskrivningstid:
Benämning: Återuppbyggnad av Garda skola samt energikonvertering av
befintliga delar
Fastighetsbeteckning: Hägulds 1:32 Garda
Övriga upplysningar: Försäkringsersättning har utgått med
totalt 31 200 000 kronor och skadeståndsersättning med 1284 000 kronor

Datum
2014-10-20

Uppgiftslämnare
Ulla Larsson/

Telefon

26

Led ningsko ntoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/733
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-12

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Norrbackaskolan Doppingen 2, hus
02,projekt 10564
Förslag till beslut
Slutredovisning för Norrbackaskolan, Doppingen 2. Projekt 10564 godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Norrbackaskolan, ny entre
till matsal, byte av ventilation, underhållsåtgärder vid Doppingen 2, Hus 02.

Projekt
-----------------

Produktionskalkyl

Norrbackaskolan,
projekt 10564

Budget

Produktionskostnad

Över/ underskott

--~----

7400000

7406128

-6128

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/ ~underskott regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

27

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

253

Protokoll

Slutrapport avseende Norrbackaskolan Doppingen 2, Hus
02 projekt 10564. Ny entre till matsal, byte av vent mm

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Norrbackaskolan, ny entre till
matsal, byte av ventilation, underhållsåtgärder vid Doppingen 2, Hus 02.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7400000
7406 128
-6128

28
Ärendenr.2010/1391
Handlingstyp

Teknikförvaltningen

Datum 2014-11-17

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende Norrbackaskolan Doppingen 2, Hus 02
projekt 10564. Ny entre till matsal, byte av vent mm
Förslag till beslut
Teknikförvaltningen föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Norrbackaskolan, ny
entre till matsal, byte av ventilation, underhållsåtgärder vid Doppingen 2, Hus
02.

Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

7400000
7406128
-6 128

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

~,~mbe~~~---------

~~~---------

Teknisk direktör

Bengt Kristiansson
Avdelningschef

Besöksadress VIsborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postad ress SE-521 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +45 (0)498-25 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post reglongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region

Gotland

Slutrapport

Projekt

10564 N olTbackaskolan, ny entre till matsal, byte av vent, underhållsåtgärder vid
Doppingen 2, Hus 02

Projektägare

Region Gotland /TKF (Gotlands Kommun/TF, SBF)

Projektledare

Jonas Pettersson (slutat år 2012) Louise Nilsson, Anders Flodman

Bakgrund och
syfte

Att utföra ovanstående i enlighet med beställningen från BUF lOjuni -09

Projektmål

Att i enlighet med direktiven utföra beställningen

Tillvägagångssätt

Arbetet är utfört som utförandeentreprenad igeneralfonn

Ekonomi (tkr och
timmar)

•

Budget

•

Utfall

•

Avvikelse

Tid (tim)

IKR

Kommentar

7400000
7406 128
Projektet har genomfötts med en smärre
avvikelse. Den beror på problem med
vattenreningsutrustningen

-6 128

Resultat och
analys
• Mål uppfy llnad Projektet har genomförts i enlighet med beställningen
Projektet har pågått åren 2009-2014
• Tid
• Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Övrigt

Entreprenör har varit Arriba Byggnads AB
Projektet slutbesiktigades 2010-12-21 och inflyttning skedde i januari 2011

Slutrapport godkänd

~

IDatum I ~O/ y ._/;Z -(/7"

..<2'.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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BLANKETT FÖR AVSLUT AV INVESTERINGSPROJEKT

Investeringsprojekt: 10564
Anläggningsid:

Verksamhet:

4512

Objekt:

10106602

Ansvar:

2511, 2519, 2513

Infl.dat:

Inflyttning i januari 2011

Belopp:

Enl bif slutrapport

Avvikande avskrivningstid:
Benämning: Norrbackaskolan, ny entre, byte ventilation, underhållsåtg.

Fastighetsbeteckning: Doppingen 2, Hus 02 Visby
Övriga upplysningar:

Datum
2014-10-21

Telefon

1:

31

Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/732
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-12

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Suderviljan Arbetskooperativ Växthus och
verksamhetslokaler, projekt 10570 Sicklings 1:116/117 Klinte
Förslag till beslut
Slutredovisning för Suderviljan arbetskooperativ växthus och verksamhetslokaler
projekt 10570 godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Suderviljan arbetskooperativ.
Växthus och verksamhetslokaler, Sicklings 1:116/117 Klinte, projekt 10570.

Projekt

Produktionskalkyl

Suderviljan, projekt
10570

Budget

Produktionskostnad

8200000

8032683

--

Över/ underskott

167317

--

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslags överskott/ -underskott regleras mot regionens Eget kapital.

~ingSkOnt6,<t

U~

tf-fegiondirektör

Region Gotland
Besöksadress VisborgsalJen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

32

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

254

Slutrapport avseende Suderviljan Arbetskooperativ
Växthus och verksamhetslokaler, Projekt 10570 Sicklings
1:116/117 Klinte

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Suderviljan Arbetskooperativ,
Växthus och verksamhetslokaler, projekt 10570, Sicklings 1:115/117 Klinte
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

Protokollsutdrag
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

8200000
8032683
+167 317

33
Ärendenr.2012/1308
Handlingstyp

Teknikförvaltningen

Datum 2014-11-17

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende Suderviljan Arbetskooperativ Växthus
och verksamhetslokaler, Projekt 10570 Sicklings 1:116/117
Klinte
Förslag till beslut
Teknikförvaltningen föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Suderviljan
Arbetskooperativ, Växthus och verksamhetslokaler, projekt 10570, Sicklings
1:115/117 Klinte

Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

8200000
8032683

+1673'17

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Bengt Kristiansson
Avdelningschef

Teknisk direktör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgi ro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000·0803

E-post reglongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

34

Region

otland

Slutrapport

Projekt

Suderviljan Arbetskooperativ Växthus och verksamhetslokaler, Projekt 10570,
Sicklings l: 116/117 Klinte

Projektägare

Region Gotland Teknikförvaltningen, (Gotlands Kommun, SBF)

Projektledare
Bakgrund och
syfte

Anders Flodman
Socialnämnden ger SBF uppdrag att uppföra lokaler för arbetskooperativet
Suderviljan. Dom nya lokalerna skall vara tillgänglighetsanpassade och
energieffektiva. För verksamheten skall byggas verksamhetslokaler och ett
växthus.

Projektmål

Att utföra uppdraget enligt beställning från Socialnämnden och där igenom förse
arbetskooperativet Suderviljan med ändamålsmässiga lokaler att driva sin
verksamhet i.
Entreprenaden har genomfölis genom en i konkurrens upphandlad
totalentreprenad med PEAB Sverige AB som entreprenör.
Projektering har genomförts av Byggcentrum.

Ti livägagå ngssätt

I

Ekonomi f_kr och
timmar)
• Budget
iii

Utfall

•

Avvikelse

!KR

Tid (tim)

Kommentar

8200000
8032683

+167317

Den positiva avvikelsen beror på att
kalkylerade medel för oförutsett ej behövt
använts fullt ut.

Postadress

Besöksadress

Teleron

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 9000 (växel)

www.gotland.se

35
Resultat och
analys
• MåluppfylInad
• Tid
• Analys av
avvikelser

Projektet har utförts enligt beställning och inom budget.
Projektet har utförts under åren 2011-2014
Färdigställandet blev ett par månader försenat p.g.a. att den första upphandlingen
fick avbrytas då inkomna anbud ej rymdes inom budget.

Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Slutbesiktning 18 januari 2013 och inflyttning under februari 2013
Totalentreprenör har varit PEAB Sverige AB
Den första upphandlingen avbröts på grund av kostnadsläget. Handlingama
omarbetades och tilläggsanslag beviljades (1,2 miljoner RS § 124, år 2012)

Övrigt

Slutrapport godkänd

~

52

-

. 1Datum 12014-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Inlernel

621 81 VISBY

Visby

0498-26 9000 (växel)

www.gotland.se

10- 0

Y
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BLANKETT FÖR AVSLUT AV INVESTERINGSPROJEKT

Investeringsprojekt: 10570
Anläggningsid:

Verksamhet: 5344
Objekt:

16103601

Ansvar:

2513

Infl.dat:
Belopp:

Februari 2013
Enl bif slutrapport

Avvikande avskrivningstid:
Benämning:

Suderviljan Arbetskooperativ

Fastighetsbeteckning: Sicklings 1:116/117 Klinte
Övriga upplysningar:

Datum
2014-09-30

Uppgiftslämnare
Ulla Larsson/ ~ /

Telefon

37

Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2014/731
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende, Roma, Romakloster
1 :37 och del av Romakloster 1 :178, projekt 10562
Förslag till beslut
Slutredovisning för projekt SÄBO, särskilt boende 10562 godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:78 projekt 10562. Nybyggnad av 50
lägenheter för särskilt boende med tillhörande gemensamma lokaler

Projekt

Produktionskalkyl

Budget

Produktionskostnad

SÄBO, Roma, projekt
10562
60000000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ------

59006879

Över/underskott
993 121--

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslags överskott/ -underskott regleras mot regionens Eget kapital.

-/~Skontoret

"~k09

tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksad ress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
Gotlar~
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Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

252

Protokoll

Slutrapport avseende SÄBO, Särskilt boende, Roma,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt
10562

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport för SÄBO / särskilt boende Roma Romakloster
1:37 och del av Romakloster 1:178. Nybyggnad av 50 lägenheter för särskilt boende med
tillhörande gemensamma lokaler.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
N edlagda kos tnader uppgår till
Avvikelse

Pmtokollsu tdmg
RS+ handlingar

Utdragsbestyrka nde:

60000000
59006879
+ 993 121

39
Ärendenr.2008/1634
Handlingstyp
Datum 2014-11-19

Tekn ikförva Itn i ng en

Tekniska nämnden
Region Gotland

Slutrapport avseende SÄBO, Särskilt boende, Roma,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt

10562
Förslag till beslut
Teknlkförvaltningen föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till region fullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Teknikfölvaltnlngen överlämnar slutrapport för SABO/särskilt boende Roma
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:178. Nybyggnad av 50 lägenheter
för särskilt boende med tillhörande gemensamma lokaler.

60000000
59006879
+ 993 121

Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Bengt Kristiansson
Avdelningschef

Teknisk direktör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-269000 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region

otland

Slutrapport

Projekt

SÄBO Roma Projekt 10562, Romakloster 1:37 och del av Romakloster l: 178

Projektägare

Region Gotland Teknikförvaltningen (Gotlands Kommun TKF, Gotlands Kommun SBF)

Projektledare

Allan Jacobsson

Bakgrund och
syfte

Nybyggnad av 50 lägenheter för särskilt boende med tillhörande gemensamma
lokaler.

Projektmål

Att genomföra projektet från SON/Social och omsorgsnämnden.

-Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts som en totalentreprenad.
Vid val av entreprenör var äldreboendets utformning ett av
utvärderingskriteriema.
\

ll<R

Ekonomi (~kr och
timmar)
e

Budget

e

Utfall

e

Avvikelse

Tid (tim)

Kommentar
5475000 har erhållits i statsbidrag (ingår ej i budget)

60000000
59006879
993 121

De kalkylerade medlen för oförutsedda
utgifter har ej behövt användas.

Resultat och
analys
• Måluppfy llnad Att uppföra lägenheter för särskilt boende i Roma.
Projektet påböljades år 2008 och avslutades år 2012
• Tid
e
Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Övrigt

Inflyttning i februari 20 l O
Totalentreprenör har varit Arriba Byggnads AB
Antal kvadratmeter 3110, Kvadratmeterkostnaden är 18 973kr
Fastigheten såldes l november 2013 till Hemsö Gotland Fastigheter AB, org.nr.
556923-9592, Box 24281, 104 51 Stockholm

Slutrapport godkänd

~

~

-

IDatum

la o /y~ 12 .- 07"

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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VER.NR.

----------------

BLANKETT FÖR AVSLUT AV INVESTERINGSPROJEKT

Investeringsprojekt: 10562
Anläggningsid:

Verksamhet:

5231

Objekt:

13501601

Ansvar:

2511

Infl.dat:

Inflyttning i februari 2010

Belopp:

Enl bif slutrapport

Avvikande avskrivningstid:
Benämning:

SÄBO Roma, Särskilt boende Roma

Fastighetsbeteckning: Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:78
Övriga upplysningar:

Datum
2014 11 04

Uppgiftslämnare
Ulla Larsson/

~~
L

I

f711AA(Xjl /

Telefon
J/~/l
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/31

Äsa Högberg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2015-02-27

Regionstyrelsen

Remiss. Promemoria - Ändrad inkomstutjämning för kommuner
och landsting
Förslag till beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Bakgrund
I promemorian föreslås att den länsvis a skattsatsen som används vid beräkningen av
inkomstu~ämningsavgifter, för de kommuner och landsting som betalar en avgift,
ska fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003 för kommunerna
respektive landstingen. Det innebär att avgifterna höjs för dessa kommuner och
landsting.
Därutöver föreslås en avskaffning av det särskilda bidrag som, inom ramen för
strukturbidraget, kompenserar de kommuner och landsting som fick lägre intäkter
eller högre avgifter till följd av sänkningen av inkomstu*mningsavgiften 2014.
Ett nytt införandebidrag föreslås också.
Förändringarna som föreslås innebär i huvudsak en återgång till de regler som gällde
för beräkning av inkomstu*mningsavgifter fram till utgången av 2013.
Bedömning
F örslagen till förändring i promemorian har en svagt positiv effekt för regionen.
Detta beror på att effekten av att det totala nettot av bidrag och avgifter är en ökning
av regleringsposten. Denna ökning fördelas till alla kommuner respektive landsting
med ett enhedigt belopp per invånare.
Regleringsposten används som regulator för anslagsposterna för
kommunalekonomisk u~ämning för kommuner respektive landsting. Om nettot av
bidragen och avgifterna i inkomstu~ämningen, kostnadsu~ämningen och
strukturbidraget är mindre än medlen på respektive anslagspost utbetalas
mellanskillnaden med ett enhedigt belopp per invånare som ett reglerings bidrag till
respektive kommun eller landsting. I det motsatta fallet får samdiga kommuner eller
landsting betala en regleringsavgift som också fastställs med ett enhedigt belopp per
invånare.
För Region Godand utgörs intäkts förändringen av summan av förändringen i
inkomstu~ämningen, avskaffandet av det särskilda bidraget, införandet av det nya
införande bidraget och den ökade regleringsposten (se tabell).

10.
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Kronor/inv

Inkomstutjämning
Förslag

Gotland

Ärendenr

Särskilt bidrag_

Nuvaran-

Föränd-

Förs-

Nuvaran

de

ring

lag

-de

Förändring

2 (2)

RS 2015/31

Regleringspost

Totalt

Förändring

Förändring

10 798

10 798

O

O

104

-104

215

111

5223

5223

O

O

15

-15

28

13

(kommun)
Gotland
(landsting)

tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Remissvar Finansdepartementet

Ledningskontoret
Regionstyrelsen
Er beteckning Fi2015/379

44

~6YJ

/":} f72! cJlfrzW1CrlL-

Ärendenr RS 2015/31

1 (1)

Handlingstyp Yttrande
Datum 2015-02-27

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Promemoria - Ändrad inkomstutjämning för kommuner
och landsting
Finansdepartementet har inbjudit Region Gotland att komma in med synpunkter på
promemoria med förslag om förändringar i systemet för kommunalekonomisk
u~ämning.

Region Gotland anser att systemet med kommunalekonomisk utjämning är viktigt
för likvärdiga möjligheter i hela landet och att systemet i huvudsak fyller sin uppgift.
De förändringar som föreslås i promemorian har en positiv effekt för Region
Gotland, om än marginell.
Region Gotland har inga invändningar mot det förslag som läggs fram.

REGIONSTYRELSEN

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande
Per Lindskog

tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotlan

45
Änr

Finansdepartementet

Dm Fi20 15/379

2015 -01- 1 9

Avdelningen för offentlig förvaltning
REGION GOTLAND

Ändrad inkomstutj ämning för
kommuner och landsting

Januari 2015

lo .
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Promemorians huvudsakliga innehåll
I denna promemoria lämnas förslag till förändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning.
I promemorian föreslås att den länsvisa skattesatsen, som används vid
beräkningen av inkomstutjämningsavgifter, för de kommuner och landsting som betalar en avgift ska fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003 för kommunerna respektive landstingen. Det innebär
att avgifterna höjs för dessa kommuner och landsting.
Därutöver föreslås en avskaffning av det särskilda bidrag som, inom
ramen för strukturbidraget, kompenserar de kommuner och landsting
som fick lägre intäkter eller högre avgifter till följd av sänkningen av
inkomstuijämningsavgiften 2014.
De förändringar som föreslås i denna promemoria innebär i huvudsak
en återgång till de regler som gällde för beräkning av inkom stutjämningsavgifter fram till utgången av 2013.
Avslutningsvis föreslås ett nytt införandebidrag.
Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

2
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1

F örslag till lag om ändring i lagen
(2004: 773) om kommunal ekonomi sk
utjämning

Härigenom föreskrivs att 3, 7 och II-B §§ lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §I
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara
inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §skatteförfarandelagen (2011: 1244) i
fråga om kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade
med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen( 1965 :269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.
Uppräknad medelskattekrafl: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den
l november året före utjämningsåret.
Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive
landstinget den l november året före utjämningsåret uppräknad med den
procentsats som anges i 4 §.
Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag
multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade
beloppen divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och
skattesatsen för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från
denna beräkning.
Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad
teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag
som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer
som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden.
Strukturkostnad: Summan av standardkostnadema för en kommun
eller ett landsting.
Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av
en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då
gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller
landstingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6,9,
10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena
samt 15 och 16 §§.
Avgiflsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett
landstings bidrag och avgifter år
20 J5 enligt den då gällande

I

4

Senaste lydelse 2013:975.

49

lydelsen av denna lag är större
än nettot av kommunens eller
landstingets bidrag och avgifter
för samma år beräkande enligt
denna lag.

7 §2
Regeringen fastställer fOr varje län de skattesatser (länsvisa
skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och
avgifter enligt 6 §.
De länsvisa skattesatsema ska fOr bidragsberättigade kommuner
fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för
bidragsberättigade landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen
samma år.
För avgiftsskyldiga kommuner
För avgiftsskyldiga kommuner
och landsting ska de länsvisa och landsting ska de länsvisa
skattesatserna i stället fastställas skattesatserna i stället fastställas
utifrån 60 procent av medelskatte- utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003 för den del av det satsen år 2003.
uppräknade skatteunderlaget som
utgör högst 125 procent av den
uppräknade
medelskattekraften,
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen
respektive landstinget. För överstigande del ska den länsvisa
skattesatsen fastställas utifrån 85
procent av medelskattesatsen år
2003.
Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna ska hänsyn tas till
skatteväxlingar mellan kommuner och landsting i respektive län från och
med år 1991.

11 §3
En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt
befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.
En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och
sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till
ett bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som
överstiger 0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014.
En kommun som år 2013, vid en
tillämpning av bestämmelsen om
länsvisa skattesatser i 7 § tredje
stycket, sammantaget skulle hafått
minskade intäkter från bidrag eller
ökade kostnader för avgifter enligt
2
3

Senaste lydelse 2013:975.
Senaste lydelse 2013:975.

5

50

denna lag har rätt till ett bidrag
med motsvarande belopp.
12 §4
Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små
landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.
Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har
rätt till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11
procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

Ett landsting som år 2013, vid
en tillämpning av bestämmelsen
om länsvisa skattesatser i 7 §
trecije stycket, sammantaget skulle
ha fått minskade intäkter från
bidrag eller ökade kostnader för
avgifter enligt denna lag har rätt
till ett bidrag med motsvarande
belopp.
13 §5
En kommun eIler ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till
ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per invånare.

Införandebidraget ska därefter
årligen minska med 250 kronor
per invånare till dess det upphör.

En kommun eller ett landsting
som får en avgiftsökning har rätt
till ett årligt införandebidrag för
den del av avgiftsökningen som
överstiger 250 kronor per invånare.
Införandebidragen ska därefter
årligen minska med 250 kronor
per invånare till dess respektive
bidrag upphör.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.

~ Senaste lydelse 2013:975.
5

6

Senaste lydelse 2013:975.
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2

Bakgrund

Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes den
l januari 2005 efter förslag i propositionen Ändringar i det kommunala
utjämningssystemet (prop. 2003/04:1SS, bet. 2004/0S:FiU7, rskr.
2004/0S: 13). Syftet med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna
tillhandahålla sina invånare likvärdig service, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Utjämningssystemet regleras i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning.
Utjämningssystemet består av fem olika delar:
inkomstutj ämning,
kostnads utj ämning,
strukturbidrag,
införandebidrag, och
regleringsbidrag/regleringsavgift (regleringspost).
Vissa ändringar har efter 2005 gjorts i utformningen av utjämningssystemet (prop. 2005/06:7, bet. 200S/06:FiU13, rskr. 200S/06: 19, prop.
2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20, rskr. 2006/07:220, prop. 2010/11:156,
bet. 2011112:FiU7, rskr. 2011/12:9 och prop. 2013/14:1, bet.
20131l4:FiU3, rskr. 2013/14:69). De senaste förändringarna gjordes efter
förslag som lämnades av den förra regeringen i budgetpropositionen för
2014. Förslagen baserades, med undantag för ändringarna i inkomstutjämningen, på förslagen som den parlamentariska kommitten
Utjämningskommitten.08 hade lämnat i betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011 :39).
Ändringarna i inkomstutjämningen baserades på förslagen i
depaIiementspromemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämningen
för kommuner och landsting, som remitterades i december 2012 (dnr
Fi2012/4726).

2.1

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen syftar till att utjämna skillnader i skattekraft mellan

kommuner och mellan landsting. Utjämningen utgår från kommunens
eller landstingets skatteunderlag. De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut
om slutlig skatt i fråga om kommunal inkomstskatt året före det år bidrag
eller avgift ska betalas (utjämningsåret), uppräknade med uppräkningsfaktorer för året före utjämningsåret och för utjämningsåret, utgör det
uppräknade skatteunderlaget.
Skatteutjämningsunderlaget räknas fram genom att man tar det uppräknade skatteunderlaget för hela landet, dividerat med antalet invånare i
landet den l november året före utjämningsåret, och multiplicerar detta
belopp (den uppräknade medelskattekraften) med antalet folkbokförda
invånare i kommunen respektive landstinget den l november året före utjämningsåret uppräknat med lIS procent för varje kommun och lands-
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ting. De kommuner och landsting vars skatteutjämningsunderlag är högre
än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett inkomstuDämningsbidrag. Bidraget motsvarar skillnaden mellan skatteutjämningsunderlaget
och det uppräknade skatteunderlaget, multiplicerad med s.k. länsvisa
skattesatser. De kommuner och landsting vars skatteutjämningsunderlag
är lägre än det uppräknade skatteunderlaget är skyldiga att betala en
inkomstutjämningsavgift som beräknas på motsvarande sätt.
De länsvisa skattesatserna fastställs av regeringen. För bidragsberättigade kommuner fastställs skattesatserna utifrån 95 procent och för
bidragsberättigade landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen
2003. Den 1 januari 2014 trädde ändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning ikraft. Dessa innebär bl.a. att de länsvisa skattesatserna för avgiftsskyldiga kommuner och landsting fastställs utifrån
60 procent av medelskattesatsen 2003 för kommunerna respektive landstingen för den delen av det uppräknade skatteunderlaget som är högst
125 procent av rikets uppräknade medelskattekraft uppräknad med
antalet folkbokförda i kommunen respektive landstinget den 1 november
året före utjämningsåret. För överstigande del fastställs den länsvisa
skattesatsen utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003.
Vid beräkningen av medelskattesatsema beaktas inte skattesatsen i
Gotlands kommun. Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna tas
även hänsyn till skatteväxlingar mellan kommunerna och landstinget i ett
län till följd av verksamhetsöverföringar.
Ar 2015 får 275 kommuner sammanlagt 64627 miljoner kronor i inkomstutjämningsbidrag, medan 15 kommuner betalar sammanlagt 4 218
miljoner kronor i inkomstutjämningsavgifter. A v landstingen betalar
2015 ett landsting (Stockholms läns landsting) en inkomstutjämningsavgift om 411 miljoner kronor, medan övriga rar inkomstutjämningsbidrag om sammanlagt 28 514 miljoner kronor.

2.2

8

Det särskilda bidraget inom ramen för
strukturbidraget

Strukturbidraget infördes 2005 i syfte att kompensera kommuner och
landsting för att vissa delmodeller i kostnadsutjämningen togs bort samt
för större bidragsminskningar till följd av andra förändringar i utjämningssystemet som genomfördes samma år.
Ändringarna i inkom stutj ämningen 2014 innebar att avgifterna
minskade med 961 miljoner kronor, varav 850 miljoner kronor för
kommunerna och 111 miljoner kronor för landstingen.
Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar, som ovan
framgått, även ett regleringsbidrag eller en regleringsavgift (den s.k.
regleringsposten, se vidare avsnitt 2.4). Om avgiftsintäkterna i inkomstutjämningen minskar kommer alla kommuner respektive landsting att få
ett lägre regleringsbidrag eller betala en högre regleringsavgift.
Regleringsposten minskar med samma belopp som avgifterna minskar.
Sänkningen av inkomstutjämningsavgiften innebar därmed att
majoriteten av kommunerna sammantaget skulle ha fått en intäktsminskning med omkring 90 kronor per invånare och flertalet landsting en
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minskning med omkring 15 kronor per invånare. För att motverka denna
effekt infOrdes den l januari 2014 ett särskilt bidrag fOr varje kommun
och landsting som fick minskade intäkter från bidrag eller ökade
kostnader för avgifter till fOljd av ändringarna i inkomstutjämningen som
trädde i kraft samma dag.
Det särskilda bidraget utbetalas således inte till kommuner och
landsting som genom ändringen får en sänkning av sin inkomstutjämningsavgift, med undantag för de fall då en kommun eller ett
landsting som betalar inkomstutjämningsavgift får lägre intäkter eller
högre kostnader. Det senare kan inträffa enligt det nu gällande systemet
om kommunen eller landstinget betalar en låg inkomstutjämningsavgift.
Varje kommuns eller landstings bidag motsvarar, i likhet med vad som
varit fallet i samband med tidigare ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning, minskade intäkter från bidrag eller ökade
kostnader fOr avgifter beräknat utifrån fOrhållandena året fOre det år fOrändringarna trädde i kraft och ligger därefter fast, med undantag fOr
justeringar för kommunens eller landstingets befolkningsutveckling.
År 2015 betalas särskilda bidrag ut med sammanlagt 865 miljoner
kronor till 279 kommuner samt med sammanlagt 113 miljoner kronor till
19 landsting och Gotlands kommun.

2.3

Inf6randebidraget

För att undvika drastiska effekter fOr de kommuner och landsting som
har fått större bidragsminskningar vid tidigare omläggningar av
utjämningssystemet har effekterna av fOrändringarna fått slå igenom
successivt genom att särskilda införanderegler tillämpats. I samband med
de förändringar som genomfOrdes 2014 infOrdes exempelvis ett
införandebidrag till kommuner och landsting, motsvarande den del av
deras bidragsminskning som översteg 250 kronor per invånare.
InfOrandebidraget minskar därefter med högst 250 kronor per invånare
varje år, vilket innebär att infOrandebidrag till fOljd av dessa ändringar
kommer att betalas ut t.o.m. 2017.

2.4

Regleringsbidraget och regleringsavgiften

De medel som riksdagen anvisar anslaget fOr kommunalekonomisk utjämning fördelas på två anslagsposter, en fOr kommunerna och en fOr
landstingen.
Om nettot av bidragen och avgifterna i inkomstutjämningen,
kostnadsutjämningen och strukturbidraget är mindre än medlen på
respektive anslagspost utbetalas mellanskillnaden med ett enhetligt
belopp per invånare som ett regleringsbidrag till respektive kommun eller
landsting. I det motsatta faBet får samtliga kommuner eller landsting
betala en regleringsavgift, som också fastställs med ett enhetligt belopp
per invånare.
Om nettot av bidragen och avgifterna fOrändras påverkas regleringsposten. Detta gäller oavsett om fOrändringen beror på årliga uppdate-
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ringar av underlaget eller på att beräkningsgrunderna får bidragen eller
avgifterna ändras. En fårändring i någon del av utjämningssystemet kan
således få effekter får en kommun eller ett landsting, även om
kommunen eller landstinget inte påverkas
den del av
utjämningssystemet där ändringen görs.

3

F örändringar i inkom stutj ämningen

Förslag: För de kommuner och landsting som betalar
inkomstuijämningsavgift ska den länsvisa skattesatsen fastställas
utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

10

Skälen för förslaget: I Utjärnningskommitten.08:s uppdrag ingick
bl.a. att utreda alternativa metoder för inkomstutjämning i syfte att
identifiera om det i inkomstutjämningen fanns tillväxthämmande
faktorer, och i så fall föreslå hur dessa kunde undanröjas, samt hur
incitamenten för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning kunde
stärkas. Utredningen bedömde att det saknades belägg för att inkomstutjämningen var tillväxthämmande och ansåg att incitamenten får
ekonomisk tillväxt borde stärkas på annat sätt än inom ramen får
inkomstutjämningen. En majoritet av de remissinstanser som yttrade sig
över utredningens betänkande delade denna bedömning. Utredningen
konstaterade vidare att tillväxt sker i lokala arbetsmarknadsregioner, där
kärn- och kranskommuner är ömsesidigt beroende av varandra, samt att
den ekonomiska tillväxten i respektive arbetsmarknadsregion inte
bestäms av var man bor utan av var man arbetar. Enligt utredningen
borde mot denna bakgrund systemet för inkomstutjämning behållas.
Utredningen fåreslog dock vissa justeringar av de skattesatser som
användes vid beräkningen av inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgifter. Skattesatserna föreslogs fastställas utifrån 2011 års
medelskattesats. För landstingen föreslogs dessutom att medelskattesatsen skulle reduceras med 10 procent och att 95 procent av den
reducerade medelskattesatsen skulle ligga till grund får beräkningen av
inkomstuij ämningsbidrag.
Utredningens fOrslag att reducera medelskattesatsen får landstingen
2011 med 10 procent innebar dock att inkomstutjämningen skulle bli
mindre långtgående jämfört med de regler som gällde fram till utgången
av 2013. Som skäl till att reducera medelskattesatsen för landstingen
anfårde utredningen att skattesatsen i Stockholms läns landsting väger
tungt och att den är fårhållandevis hög, bl.a. på grund aven hög
vårdkonsumtion (SOU 2011 :39 s. 88 f.). Mot detta anfårde den fårra
regeringen att kostnadsskillnader till fåljd olika ambitionsnivåer,
effektivitet m.m. ska återspeglas i skillnader i skattesatser och därmed
inte borde beaktas vare sig i inkomstutjämningen eller
kostnadsutjämningen (prop. 2013/14:1 utg.omr. 25).
En långtgående u~ämning av kommunernas och landstingens
ekonomiska fårutsättningar är nödvändig för att tillgodose att alla invånare kan ges en god kommunal service. Systemet får kommunal-

55

ekonomisk utjämning bör även i framtiden skapa likvärdiga förutsättningar för kommunerna och landstingen.
En awägning måste göras mellan å ena sidan inkomstutjämningens
eventuella inverkan på tillväxten och å andra sidan behovet aven långtgående utjämning. Att en kommun har en hög beskattningsbar inkomst
per invånare (skattekraft) behöver inte föranledas av att det finns ett stort
antal arbetstillfällen i kommunen, utan kan bero på att en stor andel av
befolkningen har sina arbetsplatser belägna i andra kommuner.
Negativa marginaleffekter, dvs. netto effekten av förändringar av
skatteintäkterna och inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften, som uppstår för en kommun eller ett landsting om dess
relativa skattekraft ökar bör undvikas. Sådana effekter kan uppstå om
kommunens eller landstingets skattesats är lägre än den skattesats som
används för beräkning av bidrag eller avgift. För att motverka detta har
därför de medelskattesatser som användes i beräkningarna av bidrag och
avgifter fram till 2013 reducerats med mellan 5 och 15 procent. Den
reducering av medelskattesatserna med 40 procent för de kommuner och
landsting som betalar inkomstutj ämningsavgift som genomfördes 2014 är
dock mer än vad som krävs för att undvika negativa marginaleffekter.
Mot bakgmnd av vad som ovan anförts bör de länsvisa skattesatserna
för bidragsberättigade kommuner även fortsättningsvis fastställas utifrån
95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade
landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år. För avgiftsskyldiga kommuner och landsting bör de länsvisa skattesatserna i stället
fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003, dvs. i enlighet
med de regler som gällde fram till utgången av 2013.

4

Det särskilda bidraget avskaffas

Förslag: Det särskilda bidrag som, inom ramen för stmkturbidraget,
kompenserar de kommuner och landsting som rar minskade intäkter
från bidrag eller ökade kostnader för avgifter till följd av sänkningen
av inkomstutj ämningsavgiften 2014 avskaffas.
Skälen för förslaget: Förslaget i avsnitt 3 innebär att det inte finns
skäl att behålla det särskilda bidraget till de kommuner och landsting som
fick minskade intäkter från bidrag eller ökade kostnader för avgifter till
följd av sänkningen av inkomstutjämningsavgiften 2014. Det särskilda
bidraget bör därför avskaffas.

Il
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5

Inforandebidrag

Förslag: Avgiftsökningar till följd av de föreslagna förändringarna
ska ske successivt. Kommuner och landsting ska det år
förändringarna träder i kraft ra ett införandebidrag motsvarande den
del av avgiftsökningen som överstiger 250 kronor per invånare.
Införandebidraget ska därefter minska med högst 250 kronor per
invånare och år.
Bedömning: Någon ändring bör inte göras av det befintliga
införande bi draget.

12

Skälen för förslaget och bedömningen: Förslagen i denna promemoria innebär att vissa kommuner sammantaget kommer att ra en
avgiftsökning. Genom införandebidrag som trappas av kan avgiftsökningarna begränsas under en övergångsperiod. En avgiftsökning
föreligger om nettot aven kommuns eller ett landstings bidrag och
avgifter 2015 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än
nettot av kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för samma år
beräkande i enlighet med de förändringar som föreslås i denna promemoria.
l systemet för kommunalekonomisk utjämning utbetalas redan införandebidrag till de kommuner och landsting som fick en bidragsminskning till följd av de ändringar som genomfördes 2014. Införandebidraget trappas årligen ned med 250 kronor per invånare. På så sätt
begränsas bidragsminskningarna årligen till högst 250 kronor per
invånare. Det framstår inte som rimligt att i efterhand ändra fastställda
införandebidrag. Dessa införandebidrag bör därför även fortsättningsvis
betalas ut.
Vid en återgång till de regler som gällde före den 1 januari 2014 för
beräkningen av inkomstutjämningavgifter höjs avgifts uttaget. Till följd
av detta ökar samtidigt regleringsposten för alla kommuner och
landsting. För ett mindre antal kommuner minskar nettot av bidrag och
avgifter med upp till 840 kronor per invånare. Det finns därför behov av
att inf"åra ett särskilt införandebidrag för de nu föreslagna ändringarna,
som begränsar avgiftsökningen till högst 250 kronor per invånare och år.
Sänkningen av inkomstutiämningsavgiften 2014 innebar vidare att vissa
kommuner fick minskade utgifter i inkomstutjämningen som, med
beaktande av övriga ändringar i lagen, sammantaget medförde att de inte
fick någon bidragsminskning eller en bidragsminskning som inte översteg 250 kronor per invånare. Dessa kommuner är inte berättigade till
införandebidrag enligt nu gällande regler. Eftersom dessa kommuner, vid
en oförändrad inkomstutjämning, hade kunnat få införandebidrag på
grund av bidragsminskningar som berodde på övriga förändringar av det
kommunalekonomiska utjämningsstystemet som infördes år 2014 är det
rimligt att de rar införandebidrag vid en återgång tiII de regler som gällde
före den l januari 2014.
För landstingen blir förändringarna betydligt mindre. Endast ett landsting beräknas för närvarande ra en avgiftsökning, som inklusive
förändringen av relgeringsposten uppgår till drygt 40 kronor per invånare. Den föreslagna bestämmelsen om införande bidrag torde därmed
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inte komma att tillämpas på landstingen. Det är emellertid först den
1 oktober året före utjämningsåret som det står klart vilka preliminära
bidrag och avgifter varje kommun och landsting beräknas få under
utj ämnings året.
Mot denna bakgrund bör beräkningsgrunderna behållas för de införandebidrag som utbetalas med anledning av regeländringarna 2014
och ett nytt införandebidrag som avser effekterna av de i denna
promemoria föreslagna regeländringarna bör beräknas i särskild ordning.
Det kommer således att under en övergångsperiod finnas två införandebidrag.
Beräkningen av införandebidragen kan illustreras med följande
exempel för en kommun (kronor per invånare).

Införandebidrag
avseende 2014 års
förändringar
Införandebidrag
avseende 2016 års
förändringar
Införandebidrag,
sammanlagt

6

2014

2015

2016

600

350

100

o

400

150

500

150

600

350

2017

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: Förändringarna i inkomstutjämningen, strukturbidraget och
det nya införandebidraget ska träda i kraft den l januari 2016. Äldre
föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om bidrag och avgifter som
avser tiden före ikraftträdandet.
Skälen för förslaget: Det är angeläget att de föreslagna ändringarna i
lagen genomförs snarast. De bör därför träda i kraft den l januari 2016.
Äldre föreskrifter bör fortfarande gälla i fråga om bidrag och avgifter
som avser tiden före ikraftträdandet.

7

Konsekvenser

Förslagen i denna promemoria har inte någon direkt effekt på nivån på
anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
De föreslagna förändringarna i inkomstutjämningen skulle dock
innebära att de sammanlagda avgifterna inom inkomstutjämningen ökar
med 1 384 miljoner kronor, varav 1 228 miljoner kronor avseende
kommunerna och 156 milj oner kronor avseende landstingen, om
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uppgifterna får 2015 används. Eftersom avgifterna redovisas inom ramen
för anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskar nettot av bidrag
och avgifter, samtidigt som regleringsposten ökar med samma belopp.
De ökade avgifterna kommer således att fördelas till alla kommuner
respektive landsting med ett enhetlig belopp per invånare. Till följd av att
det särskilda bidraget avskaffas minskar strukturbidraget med
978 miljoner kronor, varav 865 miljoner kronor avseende kommunerna
och 113 miljoner kronor avseende landstingen. Dessa medel kommer i
stället att tillföras kommunerna respektive landstingen via regleringsposten med ett enhetligt belopp per invånare. För kommunerna ökar
regleringsposten därmed med 2 093 miljoner kronor, dvs. 215 kronor per
invånare, och för landstingen med 269 miljoner kronor, dvs. 28 kronor
per invånare.
För enskilda kommuner och landsting utgörs intäktsförändringen
således av summan av förändringen i inkomstutjämningen, avskaffandet
av det särskilda bidraget, införandet av det nya införandebidraget och den
ökade regleringsposten. Flertalet kommuner får en intäktsökning med
drygt 100 kronor per invånare. Tolv kommuner får minskade intäkter
med mellan 72 och 841 kronor per invånare. Ett landsting (Stockholms
läns landsting) får en intäktsminskning med 43 kronor per invånare,
medan övriga landsting får en intäktsökning med 13 kronor per invånare.
Utfallet för samtliga kommuner och landsting redovisas i bilagan till
denna promemoria.
Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning senast den 1 oktober året före
utjämningsåret lämna uppgifter till varje kommun och landsting om
preliminära bidrag och avgifter och senast den 10 januari utjämningsåret
lämna motsvarande uppgifter till Skatteverket. Preliminära beräkningar
inför 2016 kommer således att redovisas av SCB senast den l oktober
2015.

8

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utj ämning.
3§
Förslaget har behandlats i avsnitt 5.
I paragrafen finns definitioner av termer som förekommer i lagen.
Ett nytt tionde stycke införs. I stycket defineras termen avgiftsökning.
Denna term används för att bestämma rätten till och storleken av
införandebidrag enligt 13 § andra stycket. En avgiftsökning fåreligger
om nettot aven kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2015
enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av
kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för samma år
beräkande enligt denna lag.
14
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Höjningen av inkomstutjämningsavgifterna i 7 § tredje stycket och
avskaffandet av det särskilda bidraget i 11 § fjärde stycket och 12 §
fjärde stycket leder till att alla kommuner och landsting får ett högre
regleringsbidrag (15 §) eller får betala en lägre regleringsavgift (16 §).
A vgiftsökningen utgörs således av hur mycket kommunen eller
landstinget förlorar på att betala en högre inkomstutjämningsavgift efter
det att den ökade regleringsposten har beaktats.

7§
Förslaget har behandlats i avsnitt 3.
I paragrafen finns bestämmelser om de länsvisa skattesatser som ska
användas vid beräkningen av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §.
Enligt trecije stycket ska de länsvisa skattesatserna för avgiftsskyldiga
kommuner och landsting fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

1l§
Förslaget har behandlats i avsnitt 4.
Det fjärde stycket, som reglerade det särskilda bidrag som
kompenserade de kommuner som fick lägre intäkter till följd av
sänkningen av inkom stutj ämningsavgiften 2014, har utgått.

12 §
Förslaget har behandlats i avsnitt 4.
I paragrafen görs motsvarande ändringar för landstingen som i 11 §
gjorts för kommunerna.

13§
Förslaget har behandlats i avsnitt 5.
I första stycket regleras införandebidraget på grund av ändringarna i
lagen 2014. Detta införandebidrag är oförändrat.
Avett nytt andra stycke framgår att en kommun eller ett landsting som
får en avgiftsökning har rätt till ett årligt införandebidrag för den del av
avgiftsökningen som överstiger 250 kronor per invånare. Innebörden av
begreppet avgiftsökning har kommenterats i anslutning till 3 §.
Införandebidragen ska enligt tredje stycket årligen minska med högst
250 kronor per invånare till dess respektive bidrag upphör.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslaget har behandlats i avsnitt 6.
I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den I januari 2016.
Enligt punkten 2 ska äldre föreskrifter gälla i fråga om bidrag och
avgifter som avser tiden före ikraftträdandet.

15
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Bilaga

Preliminära utfallsberäkningar
I denna bilaga redovisas preliminära utfallsberälrningar för enskilda
kommuner (tabell l) och landsting (tabell 2) avseende de föreslagna
förändringarna i systemet för kommunalekonomisk utjämning. En
jämförelse görs med det nuvarande utjämningssystemet. Berälrningarna
är gjorda med 2015 års berälrningsunderlag.
Utfallet redovisas exklusive det föreslagna införandebidraget.

16
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Bilaga

Tabell 1: Preliminära utfallsberäkningar kommuner, exklusive införandebidrag (2015 års nivå, kronor per invånare)
Län
Kommun
Stockholm
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvam
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Vänmdö
Österåker
Uppsala
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Äl'okarleby
Östhammar
Söde rma nia nd
Eskilstuna
Flen
Gnesta
KatrinehoJm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
MjöJby
Motala
Norrköping
S6derköping
Vadstena
Valdemars\ik
Ydre
At\idaberg
Ödes hög

Inkomstutjämning
Förslag Nuvarande Förändring

Regleringspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nuvarande Förändring
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

11409
-21 39B
-2976
7033
4822
3225
-12195
-4926
7045
1453
6366
1758
6581
-3737
-2076
-2534
3380
9742
1049
-8609
3578
5636
910
-4231
418
-291

11409
-20348
-2070
7033
4822
3225
-11 144
-3875
7045
1453
6366
1758
6581
-26B6
-1444
-1763
3380
9742
1049
-7558
3578
5636
910
-3181
418
-202

6282
11061
2384
1 591
10513
4973
9149
6059

6282
11061
2384
1 591
10513
4973
9149
6059

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

10762
12104
7557
11153
6781
7378
5040
3033
12204
10261
7357
9741
6291
8486
9771
8861
7719
7354
10840
10627
9568
11 848

10762
12104
7557
11153
6781
7378
5040
3033
12204
10261
7357
9741
6291
8486
9771
8861
7719
7354
10840
10627
9568
11848

O

-1056
-902
O
O
O

-1055
-1055
O
O
O
O
O

-1055
-750
-B19

~1

O
O
O
056
O
O
O

o
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
O
O

104
104
104

-104
O
O
-104

-104
-104

O
O

O
O

104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104

O
O
O

O

104
104
104
O

104
104
104

O
O
-104
-104
-104
O
-104
-1()4

-104

O

O

104
68

-104
-60
-104

o

104
104
104
104
104
104
104
104

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104

O
O

O

104

O
O
O
O

104
104

-104
·104

-1055
O
-98

O
O
O

-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104

~104

-104
-104
-104
-104
-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

104

-"104
-104

104

-104

Totalt
Förändring

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
-841
-687
111
111
111
-840
-840
111
111
111
111
111
-840
-535
-604
111
111
111
-841
111
111
111
-840
111
49

215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

17

62
Bilaga
Län
Kommun
Jönköping
Aneby
Eksjö
Gisla\€d
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
VetIanda
Vämamo
Kronoberg
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
TIngsryd
Upp,,;dinge
Växjö
Älmhult
Kalmar
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbyiånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Väster\ik
Gotland
Gotland
Blekinge
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Skåne
Bjuv
BromöIIa
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
HässlehOlm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn

18

Inkomstutjämning
Förslag Nuvarande Förändring

Regleringspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nuvarande Förändring

Totalt
Förändring

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111

12107
9739
12765
15037
8054
9117
8919
12248
4513
12991
10185
9905

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

10798

10798

O

O

104

-104

215

111

8843
8057
9545
10151
9596

8843
8057
9545
10151
9596

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215

111
111
111
111
111

12794
10558
11808
5194
9944
7414
11291
3992
10478
9241
12505
10038
3462
12697
-4619
5565
12433
11781
13438
9403

12794
10558
11808
5194
9944
7414
11291
3992
10478
9241
12505
10038
3462
12697
-3569
5565
12433
11781
13438
9403

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

o

o

104

-104

O
O
O
O
O
O
-1056
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
O
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
O
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
-841
111
111
111
111
111

9596
8238
8298
7625
7857
7186
9519
10086
12164
10600
8828
9524
6648

9596
8238
8298
7625
7857
7186
9519
10086
12164
10600
8828
9524
6648

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

10970
12986
8902
12460
11428
11435
7948
5348

10970
12986
8902
12460
11428
11435
7948
5348

12107
9739
12765
15037
8054
9117
8919
12248
4513
12991
10185
9905

O

o

63

Bilaga
Län
Kommun
Sjöbo
Skurup
Stalianstorp
Svalöv
Svedala
TomeiiIIa
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra GÖinge
Halland
Falkenberg
Halmstad
Hylle
Kungsbacka
Laholm
Varberg
Västra Götaland
Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karls borg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Skövde
Solenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum
l1bro
lIdaholm
ljörn
Tranemo

Inkomstutjämning
Förslag NU\€Irande Förändring

Regleringspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nuvarande Förändring

-104
-104
-104
-104

10582
10248
3954
11003
5910
12443
9378
-2052
6646
13142
5773
12808
11922

10582
10248
3954
11003
5910
12443
9378
-1451
6646
13142
5773
12808
11922

O
O
O
O
O
O
O
-631
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
O
104
104
104
104
104

-104
-104
O
-104
-104
-104
-104
-104

9501
7836
11071
-238
9934
6665

9501
7836
11071
-167
9934
6665

O
O
O

O

O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104

6872
6909
12606
5261
8266
14727

6872
6909
12606
5261
8266
14727
11097
10868
12327
10091
12689
5256
9141
10253
9886
1741
7629
2804
2341
7412
9664
6574
9291
9255
13801
11562
1694
6116
2303
9398
6264
4719
3070
11666
11240
10140
11375
10683
2170
9001

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

o

o

O
O

O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

11097

10868
12327
10091
12689
5256
9141
10253
9886
1741
7629
2804
2341
7412
9664
6574
9291
9255
13801
11562
1694
6116
2303
9398
6264
4719
3070
11666
11240
10140
11375
10683
2170
9001

-63
O

O

-104

-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-iCH
-104

-104
-104
-104
-104
-lG4

-104
-104
-104
-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104

-104
-104
-104
~1D4

-104
-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

Totalt
Förändring

111
111
111
111
111
111
111
-416

111
111
111
111
111

215
215
215
215
215
215

111
111
111
48
111
111

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2"15
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

19

64

Bilaga
Län
Kommun
Trollhättan
Töreboda
Udde",IIa
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vanersborg
Amål
Öckerö
Vännland
Af'.ika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Aljäng
Örebro
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Västma nIa nd
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskalteberg
Surahammar
Västerås
Dalarna
A\€sta
Borlänge
Falun
Gagnet
Hedemora
Leksand
Lud"';ka
Malung-Sälen
Mora
Orsa

20

Inkomstutjämning
Förslag Nu\Orande Förändring
9524
9524
O
12462
12462
O
8 652
8 652
O
8 824
O
8 824
10477
10477
O
9778
9778
O
9463
9463
O
11908
11908
O
3004
3004
O

Regleringspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nuvarande Förändring
215
-104
104
O
215
104
-104
O
215
104
-104
O
-104
215
104
O
215
-104
104
O
215
-104
104
O
-104
215
104
O
-104
215
104
O
215
104
-104
O

Totalt
Förändring

111
111
111
111
111
111
111
111
111

11244
16101
13 468
11944
10830
10959
3737
7402
10885
11435
13537
10555
11876
12091
12197
16611

11244
16101
13468
11944
10830
10959
3737
7402
10885
11435
13537
10555
11876
12091
12197
16611

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

7734
9623
9432
11504
7400
9095
9075
8570
9017
12614
8037
8261

7734
9623
9432
11504
7400
9095
9075
8570
9017
12614
8037
8261

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

10577
9368
10437
9866
9645
8984
10314
10092
8767
5341

10577
9368
10437
9866
9645
8984
10314
10092
8767
5341

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

8344

B 344

O

O

104

-104

215

111

g 851

g 851

O

O

10<1

-104

215

111

6191
9099
9778
8129
7 804
10356
8692
13002

6191
9099
9778
8129
7 804
10356
8692
13002

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
'104
104
104
104
104

-104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111

65

Bilaga
Län
Kommun
Rättllik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
ÄI\dalen
Gävleborg
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandliiken
Söderhamn
Vä ste morrla nd
Hämösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
"mm
Ange
Ömskölds"k
Jämtland
Bräcke
Hä~edalen

JämtlandsBerg
Krokom
Ragunda
Strömsund
Are
Östersund
Väste rbolte n
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfars
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Asele
Norrbotten
A~eplog

Af\idsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk

Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertomeå

Inkomstutjämning
Förslag Nuvarande Förändring

Regleringspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nuvarande Förändring

Totalt
Förändring

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

104
104
104
104
104

-104
-'104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215

111
111
111
111
111

9 B33

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-'104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

10060
10722
11747
5370
9212
10276
7 131

10060
10722
11747
5370
9212
10276
7 131

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111

10441
7167
B 133
13194

10441
7167
B 133
13194

129B6

129B6

10 BOB
6909

10 BOB
6909
7 B76
B 463
11473
11903

7 B76

B 463
11473
11903
929B
11564
7242
9 B33

929B

11564
7242

129B2

129B2

11949
11 B20
1043B
12179
12330
12301
B 147

11949
11 B20
1043B
12179
12330
12301
B 147

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111

15625
13205
9072
B 160
11349
11194
11166
7720
12873
11676
6932
14 228
11684
10144
12444

15625
13205
9072
8160
11 349
'11 194
11166
7720
12 B73
11676
6932
14228
11684
10144
12444

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

-104
-104
-104
-10·t
-104
-104
-104
-104
-104
-104
-104
104
-104
-104
-104

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

7514
8964
7615
-607
13437
7781
7942
-'I 155

7514
8964
7615
A36
13437
7781
7942
4887
10467
6545
10183
9599
12762

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

104
104
104
104
104
104
104
43
104
104
104
104
104
104

-104
-104

48B7

O
O
O
-59
O
O
O
-244
O
O
O
O
O
O

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

111
111
111
52
111
111
111
-72
111
111
111
111
111
111

10467
6545
10183
9599
12762

-83'1

~'i04

-104
-104
-104
-104
-43
-104
-104
-104
-104
-104
-104

21

66

Bilaga

22

Tabell 2: Preliminära utfallsberäkningar kommuner, exklusive införandebidrag (2015 års nivå, kronor per invånare)
Landsting

Inkomstutjämning
Förslag Nuvarande Förändring

Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Gotlands kommun
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
GälAeborgs
Västemorrlands
Jämtlands
Västerboltens
Norrboltens

-258
2885
4084
4315
4281
4249
4018
5223
4330
4284
3062
3296
4288
4535
3253
3953
4322
2923
4454
3455
2423

-187
2885
4084
4315
4281
4249
4018
5223
4330
4284
3082
3296
4288
4535
3253
3953
4322
2923
4454
3455
2423

Reglenngspost
Särskilt bidrag
Förändring
Förslag Nu..arande Förändring

-71

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O
O
O

O

O
O

O

O
O
O

O
O
O
O
O

O

O
O
O

O
O

O
O
O

O

O
O
O
O
O
O

O
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

O
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Totalt
Förändring

-43
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ledningskontoret

67

Ärendenr

RS 2014/610

Handlingstyp

Lena Johansson

Datum

1 (4)

Tjänsteskrivelse

2015-02-27

Regionstyrelsen

Remiss. Funktionellt prioriterat vägnät
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Traftkverket enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Inledning
Trafikverket har remitterat Förslag till Funktionellt prioriterat vägnät för synpunkter.
Det funktionella vägnätet är utpekat på initiativ av Traftkverket för att visa de statliga
vägar som bedöms vara viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det funktionella vägnätet gäller lastbilar, personbilar och bussar.
RemissmaterialetI består av kartor (över Sverige, trafikverksregioner och län) och en
handledning, Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät. Handledningen är
tänkt att användas i arbetet för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten till dem. Traftkverkets kartor är framtagna i dialog med länsplaneupprättama.
Med hänsyn tagen till remissynpunkterna kommer Traftkverket att diskutera med
länsplaneupprättarna om eventuella justeringar av det funktionellt prioriterade vägnätet. Traftkverket kommer inte att besluta om ett prioriterat vägnät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Trafikverket kommer att ta beslut om
förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna.
Länsstyrelsen i Gotlands län har lämnat synpunkter på remissen, remissvaret bifogas.

Bakgrund
Mot bakgrund av sitt uppdrag att med andra aktörer bidra till tillväxt och utveckling
genom att skapa ett tillgängligt och livskraftigt Sverige, har Trafikverket tagit initiativ
till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät. Traftkverkets mål med det vägnätet är
att:

1 htt;p: II www.trafih:verket.se/F ore tag/Planera -och -utreda/Samhallsp lanering I Ut;pekande-a v -funktionellt-priori terat~
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skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet
skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet
bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (sortera bland tidigare
utpekanden).
Med det funktionellt prioriterade vägnätet vill man få till stånd ett uppdaterat och
samlat planeringsunderlag för
vilka vägar det är speciellt viktigt att värna och höja tillgängligheten på
hur åtgärder ska prioriteras enligt fyrstegprincipen
hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar
mellan olika intressen.

I remissen ingår handledningen Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät. Den ska fungera som ett underlag för vad som är viktigt att beakta för att skapa
god tillgänglighet för godstransporter, pers on bils trafik och kollektivtrafik på de prioriterade vägarna. Traftkverkets utgångspunkt är att åtgärder för att främja tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet. Vid tilllämpningen ska hänsyn tas till de förutsättningar som råder i det enskilda fallet och
avvägningar göras mot samtliga transportpolitiska mål och tra fiks lag.
Det funktionellt prioriterade vägnätet är indelat i vägar för:
godstransporter
dagliga personresor
långväga personresor
kollektivtrafik
Vid framtagandet av det funktionellt prioriterade vägnätet har fokus legat på de vägar
som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. De vägar som inte ingår i det
prioriterade vägnätet bedöms vara sådana där det är den lokala tillgängligheten som är
viktigast att värna och utveckla.
Trafikverket ska använda handledningen om förhållningssätt i samhällsplaneringens
olika skeden, vid svar på remisser och i tidiga diskussioner med olika aktörer. Den ska
också användas som ett underlag i den fysiska planeringen och inom den kort- och
långsiktiga planeringen av åtgärder. Traftkverket kommer att hävda förhållningssättet i
samarbetet med andra aktörer, i första hand länsplaneupprättare, länsstyrelser och
kommuner.
I handledningen ges exempel på vad som kan vara viktigt att beakta för att säkra och
utveckla tillgängligheten på det prioriterade vägnätet. Det gäller t.ex. utformning av
vägkorsningar, antal anslutningsvägar, trafikalstrande bebyggelse och planskilda korsningar vid större trafikflöden. Eventuellt kan ett mer konkret exempel på användningsområde vara kommande hastighetsöversyner.
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Kriterierna för vilken typ av vägar/trafIk som ingår i resp. grupp - godstransporter,
dagliga resor, långväga resor och kollektivtrafIk defInieras i handledningen. Där beskrivs också förhållningssättet till de olika funktionerna. Bland annat sägs:
Vägar viktiga för godstransporter:
internationellt, nationellt, regionalt viktiga vägar för långväga transporter
vägar med koppling till nationell och regionalt viktiga noder
Förhållningssätt: För godstransportörer är det viktigt med ett vägnät med
förutsägbar standard som ger en god, kontinuerlig tillgänglighet. Stråk med
god kapacitet och hög tillförlitlighet är centralt.
Mindre vägar viktiga för enskilda företag eller som fungerar som matarvägar pekas
inte ut som funktionellt prioriterade. Dessa vägar ska hanteras inom TrafIkverkets
arbete om bärighet och det reviderade vägnät för bärighet som ska tas fram.
Vägar viktiga för dagliga personresor
Vägar för kortväga och regionalt resande, upp till ca tio mil. Resor för arbetsoch studiependling och resor till större handelsområden och sjukhus.
Förhållningssätt: Vid pendling är restiden, flexibiliteten och förutsägbarheten
avgörande faktorer. Det är viktigt att vägarna är väl underhållna för att man
ska ha säker framkomlighet och punktlighet oavsett årstid. Ökad framkomlighet längs dessa vägar kan underlätta förstorade arbetsmarknadsregioner.
Vägar viktiga för långväga personresor:
Vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över ca tio mil, t. ex.
~änsteresor och resor till större handelsområden och sjukhus.
Vägar som är viktiga för turistnäringen. Tillgänglighet till stora turistdestinationer, vägar med (periodvis) stora flöden. Särskilt i områden som ligger långt
från det funktionellt utpekande vägnätet och i områden där turismen har stor
betydelse relativt andra näringar.
Förhållningssätt: Vid långväga resor är det viktigt med relativt hög hastighet,
god trafiksäkerhet och få störningar.
Vägar viktiga för kollektivtrafik
Utgångspunkten är de regionalt prioriterade stråk eller stomlinjer med frekvent busstrafik som de regionala kollektivtraf1kmyndigheterna pekat ut.
Förhållningssätt: Väl fungerande pendling med buss ger förbättrad tillgång till
utbudet av arbetsplatser i ett geografIskt område, med rimliga restider. Byten
av färdsätt bör fungera smidigt. Tillgängligheten till hållplatser bör vara god,
liksom upplevelsen av säkerhet och trivsel vid hållplatser och på anslutande
gång- och cykelvägar.

I remissen ingår även kartor, där det funktionella vägnätet visas med utgångspunkt
från Traf1kverkets ovan redovisade definitioner och kriterier. Kartorna visas över Sverige, traftkverksregionerna och länen.
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Kartor över förslaget till funktionellt prioriterat vägnät för Godand bifogas. Redovisningen bygger på Traflkverkets ovan beskrivna kriterier och ett underlag framtaget
inom regionen, om faktorer som påverkar resor och transporter på vägarna på Gotland. Givet de kriterier som tagits fram av Traflkverket (se ovan) är det överlag de
vägar som har högst trafikmängd som är utpekade. Regionens underlag behandlar
invånarantal, boendestruktur tätorter -landsbygd, sommargotlänningar, besökare,
större besöksrnål, offentlig service, kollektivtraflk, skolskjutsar, näringsliv och större
arbetsplaster. En huvudslutsats av materialet är det spridda boendet på Gotland, ca 40
% utanför tätorterna, flera mindre serviceorter och Visby som centralort med såväl de
största arbetsplatserna som servicefunktionerna.
De utpekade vägarna på Gotland är:
För kollektivtraftken: väg 140 Visby - Klintehamn, väg 148 Visby - Fårösund, väg 644
Slite - väg 148, väg 147 Slite - väg 148, väg 143 Visby - Roma - väg 534 - väg 144
Hemse - väg 142 Burgsvik.
För godstransporter: Färjeleden, väg 140 Visby - Klintehamn, väg 147 Visby - Slite,
väg 142 Visby - Hemse.
För långväga personresor: Färjeleden (till och från Visby hamn) och väg 149 (till och
från flygplatsen, regionens väg).
För dagliga personresor: Färjeleden, väg 149 Flygplatsen - Lummelunda, väg 148
Visby - Fårösund, väg 143 Visby - korsning väg 146 Ala, Väg 142 Visby - HemseBurgsvik, väg 140 Visby - Klintehamn.
Det sammanlagda funktionella vägnätet:
Färjeleden
Visby - flygplatsen (regionens väg) - väg 149 Lummelunda
Väg 148 Visby - Fårösund,
Väg 147 Visby - Slite
Väg 644 Slite - väg 148
Väg 147 Slite - Väg 148
Väg 143 Visby - Roma - korsning väg 146
Väg 143 Visby - Roma - väg 534 - väg 144 Hemse
Väg 142 Visby - Hemse - Burgsvik
Väg 140 Visby - Klintehamn
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Handlingstyp Remissyttrande
Datum 2015-03-16

Förslag till yttrande
Trafikverket
781 89 Borlänge

Ändringar efter arbetsutskottet 2015-03-12 är understrukna

Remiss. Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på Funktionellt
prioriterat vägnät.
Synpunkter
Synpunkterna lämnas under rubrikerna synpunkter på utpekade vägar samt dess
indelning i funktioner och synpunkter på förhållningssättet.
Förhållningssättet

Region Gotland ser det som positivt att Trafikverket behandlar vägnätets betydelse för
tillgängligheten och för att främja tillväxt och utveckling i Sverige. Gotlands läge gör
förbindelserna med omvärlden, tillgängligheten, till en nyckelfråga. Genom
färjetrafiken sker en stor del av godstransporterna och större delen av resandet till och
från Gotland. Det gör färjetrafiken till Gotlands viktigaste väg och avgörande för den
nationella tillgängligheten.
Den samsyn som eftersträvas av Trafikverket genom projektet och den framtagna
handlingsplanen Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät kan ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv vara problematisk. Att enbart se till och hävda att det är
tillgängligheten på det prioriterade vägnätet som ska säkras och utvecklas kan bli
begränsande. Trafikverket menar själva att varje situation är unik, att hänsyn ska tas till
de förutsättningar som gäller i enskilda fall och att avvägningar ska göras mot samtliga
transportpolitiska mål och trafikslag. Det regionala uppdraget är bredare än så, en
helhetssyn är nödvändig och betydligt fler intressen kan behöva vägas mot varandra
för att uppnå den mesta samhällsnyttan. Det innebär att det inte alltid är det
transportpolitiska intresset som väger tyngst.
Dagligt resande är en av de fyra prioriterade funktionerna. Denna kategori skulle med
fördel kompletteras med viktiga cykelstråk. Snabbframkomliga cykelvägar skulle i
många fall kunna bli en större del av det dagliga resandet, samtidigt som det är en
viktig del i ett mer hållbart resande.
För de vägar som inte pekats ut är konsekvenserna oklara. Då dessa vägar i många fall
har stor betydelse för pendlings- och serviceresor i regionerna måste det göras tydligt.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Utpekade vägar och dess funktioner

Det utpekade funktionella vägnätet består huvudsakligen av de mest trafikerade
vägarna och kopplingar till viktiga noder och geografiska delområden. För en mer
fullständig bild bör vägnätet kompletteras i enlighet med synpunkter som kommit
fram under remisstiden.
Väg 141 Klintehamn – Hemse. Hamnen i Klintehamn utvecklas för närvarande.
Genom utbyggnad av hamnen kommer gods att flyttas från Visby till Klintehamn.
Klintehamns betydelse för näringslivet kommer därmed att öka. Med tanke på den
utveckling som sker vore det relevant att även peka ut vägsträckan söderut från
Klintehamn mot Hemse. I det sammanhanget är det viktigt att vägar som kommer att
vara aktuella för godstransporter ingår i den översyn av bärighetsvägnätet som
Trafikverket nämner.
Väg 149 och väg 688 Kappelshamn – Lärbro, för tunga transporter som kommer via
hamnen i Kappelshamn.
Anslutningarna till Slite hamn, vid en eventuellt ökad användning av hamnen.
Väg 143 Hela vägen Visby – Ljugarn. Viktig serviceort på östra Gotland.
Väg 146 Ala – Kräklingbo, väg 631 Kräklingbo - Katthammarsvik. Viktig serviceort
på östra Gotland.
I det utpekade vägnätet måste också de vägar som inte finns med uppmärksammas.
Gotland har ett tätt vägnät, en naturlig följd av boendestrukturen. En hög andel av
invånarna, 40 %, bor på landsbygden och 20 % i mindre tätorter. Visby som centralort
har de största arbetsplatserna och en mångfald servicefunktioner. Detta förhållande
gör att pendlingen och serviceresorna är omfattande, även på de sett till
trafikmängderna mindre vägarna. Trafikverkets uppfattning om att resandet på den
typen av vägar enbart handlar om lokala resor för den lokala tillgängligheten stämmer
inte på Gotland. På dessa vägar, många statliga, är det i många fall minst lika viktigt att
kunna värna och höja tillgängligheten, t.ex. genom hastighetshöjande åtgärder, som på
det prioriterade nätet.
Sammantaget kan Region Gotland inte ställa sig bakom Trafikverkets förslag till
utpekat funktionellt vägnät för Gotland. Förslaget måste kompletteras med ovan
upptagna vägsträckor.

Björn Jansson
ordförande
Per Lindskog
t.f. regiondirektör
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Enligt sänd lista

Remiss
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.
Det förslag till funktionellt prioriterat vägnät som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i
dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän.

Remissmaterial och läshänvisning
Materialet finns på Trafikverkets webbplats, Funktionellt prioriterat vägnät.
Bakgrundsmaterial

•

Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät - oktober 2014.
Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det omfattar, hur det kan
användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen för framtagande, remiss och
beslut. Vi rekommenderar att ni läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet.

Remissmaterial

•

Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet
o Sverigekarta
o regionkartor (Trafikverksregioner)
o länskartor
Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. De innehåller olika
lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels med vägarnas indelning i funktioner.
Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats.
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Handledning - Förhållningssätt tillfunktionellt prioriterat vägnät
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Handledningen beskriver hur vi ska förhålla oss till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi
gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på dem.
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Trafikverket
78189 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Anne-Karin Grönvold-Andersson
Planering
Direkt: 010-123 58 76
anne-karin.gronvold-andersson@trafikverket.se
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Presentationsmaterial
• Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad information om det
funktionellt prioriterade vägnätet.

•

Powerpointpresentation.

Kommentarer om Stockholms län och Jämtlands län
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa utpekande n utgår
från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008. Avsikten är att under våren 2015 gå
vidare med utpekande av kompletterande regionala vägar.

I Jämtlands län är hittills enbart nationella vägar och vägar som är regionalt prioriterade i ett
länsövergripande perspektiv utpekade och därför redovisas endast dessa i remissen. Trafikverket och
berörd länsplaneupprättare behöver arbeta vidare med utpekandet av ett kompletterande regionalt vägnät.

Remissmottagare
Trafikverket och respektive länsplaneupprättare har tagit beslut om till vilka aktörer remissen ska skickas,
vilket innebär att det ser något olika ut över landet. I Gotlands län skickas remissen till Region Gotland och
Länsstyrelsen.

Remissvar
Skicka remissvar till funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se.
Ange Gotlands län som ämne.
Strukturera remissvaren på följande sätt:
•
•
•

synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner
synpunkter på förhållningssättet
övriga synpunkter.

Remissvaren skickas till Trafikverket med kopia till berörd länsplaneupprättare senast den 15 februari
(gäller ej länsplaneupprättarna). Länsplaneupprättarna skickar remissvar till Trafikverket senast den 31
mars.

Hantering av remissynpunkter och beslutsprocess
Trafikverket kommer att föra dialog med respektive länsplaneupprättare om eventuella justeringar av
funktionellt prioriterat vägnät utifrån remissynpunkterna.
Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett prioriterat nät i ett län
där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder det delade meningar i något län tas beslut
om det vi är överens om, till exempel skikt 1 och 2, men inte skikt 3.
Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna.

Trafikverket
78189 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Anne-Karin Grönvold-Andersson
Planering
Direkt: 010-1235876
anne-karin.gronvold-andersson@trafikverket.se
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Med vänlig hälsning

Tiina Ohlsson
Stf Regionchef, Trafikverket

Kontaktpersoner

Lars Wogel, Region Stockholm
lars.wogel@trafikverket.se
Anna Fällbom, projektledare nationellt
annaJallbom@trafikverket.se

Sänd lista Gotlands län

Region Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län
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Trafikverket
78189 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Anne-Karin Grönvold-Andersson
Planering
Direkt: 010-123 58 76
anne-karin.gronvold-andersson@trafikverket.se

Rapport

Funktionellt prioriterat vägnät
oktober 2014

TMALL 0004 Rapport generell v 1.0

Trafikverket
Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
Dokumenttitel: Funktionellt prioriterat vägnät, remiss
Dokumentdatum: 2014-10-10
Ärendenummer: TRV 2014/72378
Kontaktperson: Anna Fällbom/Anne-Karin Grönvold-Andersson, Trafikverket
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Inledning
Den här rapporten beskriver vad ett funktionellt prioriterat vägnät är, vad det omfattar
och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen
för framtagande, remiss och beslut om det funktionellt prioriterade vägnätet.

Bakgrund
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel utpekade vägar för
arbetspendling, för godstransporter och för personer med funktionsnedsättning.
Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier utifrån väghållaransvar och standard och
så vidare. Men det saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar som
är viktigast för tillgängligheten. Vi har i flera sammanhang behov av ett sådant samlat
utpekat vägnät, exempelvis när vi beskriver brister och prioriterar åtgärder samt när vi
gör hastighetsanalyser och pekar ut riksintressen.
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell
och regional tillgänglighet. Det gör vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand
länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.
Trafikverket har tagit detta initiativ bland annat för att vi ska vara förberedda inför
kommande åtgärdsplaneringar. Det behövs även som underlag i de regionala
hastighetsanalyserna som ska tas fram från och med hösten 2014. Vi behöver också vara
redo nästa gång Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt
prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i den löpande
verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner och vid svar på
remisser.

Mål
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att:
•

skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet

•

skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet

•

bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa bland
tidigare utpekanden).

Utpekandet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat underlag för tillgänglighet.
Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och
bussar.
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Vad är ett funktionellt prioriterat vägnät?
Ett planeringsunderlag
Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag och ett sätt att förhålla
sig till de prioriterade vägarna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Berörda aktörer pekar i samarbete ut vilka vägar som är viktigast för nationell och
regional tillgänglighet och kommer överens om dessa vägars viktigaste funktioner. Det
blir därmed en bra grund i andra verksamheter och projekt.
Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i
det funktionellt prioriterade nätet. Vi vill både värna om den tillgänglighet vägarna
redan har och vid behov höja den. De transportpolitiska målen måste vägas mot
varandra i varje enskild planeringssituation.
Vid användning av det funktionellt prioriterade nätet som underlag för olika projekt och
verksamheter ska det kompletteras med analyser kopplade till alla de transportpolitiska
målen samt med övrigt kompletterande underlag. Det utpekade nätet ersätter inte den
vanliga (fysiska och ekonomiska) planeringsprocessen eller de nuvarande
prioriteringsgrunderna, till exempel samhällsekonomisk lönsamhet, utan det utgör ett
kompletterande underlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Inom samhällsplaneringen finns flera aktörer som har olika mandat och
ansvarsområden som påverkar transportsystemet. Syftet med det funktionellt
prioriterade vägnätet är att alla berörda aktörer ska använda det som ett underlag i sin
verksamhet.
Trafikverket kommer att använda det som ett viktigt kompletterande
planeringsunderlag i en rad olika verksamheter och projekt. Det blir också ett underlag i
dialoger med andra aktörer i samhällsplaneringens olika skeden och när vi svarar på
remiss av till exempel kommunala planer. Det funktionellt utpekade vägnätet kan till
exempel användas vid:
•

prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen (investeringar, mindre åtgärder
och drift- och underhållsåtgärder)

•

beskrivning av behov och brister (utifrån de utpekade vägarnas funktioner)

•

regionala hastighetsanalyser (inriktningen är att hastighetshöjande åtgärder ska
ske på det prioriterade nätet)

•

utpekande av riksintressen (underlag för vilka vägar som bör pekas ut och
beskrivning av dessa).

Koppling till drift, underhåll och bärighet
När prioriteringen av drift- och underhållsåtgärder ses över ska det funktionellt
prioriterade vägnätet användas som underlag. Det gör det möjligt att bättre anpassa
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drift- och underhållsåtgärderna utifrån vägarnas viktigaste funktioner, eftersom det blir
tydligare hur åtgärderna kan anpassas utifrån typ av trafik. Kraven på en väg blir olika
till exempel om den är särskilt viktig för godstrafik eller för arbetspendling. Fortfarande
kommer dock trafikflöden att vara den viktigaste utgångspunkten för prioritering av
drift och underhåll. Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och
lågprioriterade vägnätet kommer inte att påverkas av att ett funktionellt prioriterat
vägnät pekas ut, utan de förändringar som kan bli aktuella är justeringar och
anpassningar inom det prioriterade vägnätet.
Trafikverket kommer att se över och uppdatera det utpekade bärighetsvägnätet. Viktiga
näringslivsvägar som inte pekas ut som funktionellt prioriterade kommer att tas om
hand inom ramen för det arbetet. Bärighetsvägnätet kommer att utgå från vilka vägar
som är viktiga för godstransporter i det funktionellt prioriterade vägnätet, men det
kommer att omfatta fler vägar. Det är bärighetsvägnätet som ligger till grund för
fördelning av bärighetsmedel.

Vägarnas indelning i skikt och funktioner
Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in dels i tre skikt, dels utifrån
sina viktigaste funktioner.

Vägarnas indelning i skikt
Vägarna som pekas ut sorteras in i tre skikt:
•

nationellt och internationellt viktiga vägar
o

•

regionalt viktiga vägar
o

•

nationella stamvägar och TEN-T-vägar (nuvarande indelning frångås inte)

vägar som binder samman län och funktionella regioner (till exempel
arbetsmarknadsregioner) (i regel riksvägar, men det kan även vara länsvägar)

kompletterande regionalt viktiga vägar
o

vägar som binder samman kommuncentrum och produktionsnoder inom
regioner och län (i regel länsvägar, men det kan även vara riksvägar).

Indelningen av vägarna i de tre skikten kan skilja sig åt i olika delar av landet, på grund
av länens och regionernas olika struktur och förutsättningar.

Vägarnas indelning i funktioner
Fyra funktioner har tagits fram som underlag för utpekandet av det funktionellt
prioriterade vägnätet samt beskrivning av vägarna. Funktionerna avser vägarnas
funktion utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En grund för bedömningen är att vägarna
ska vara av nationell eller regional betydelse. Funktionerna överlappar varandra och en
väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner.
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Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk
och behov, det vill säga vilka särskilda anspråk och behov som finns på olika vägar
utifrån den trafik som är viktigast där. Syftet med indelningen i funktioner är att man
bättre ska kunna tillgodose trafikanternas krav och behov vid till exempel drift och
underhåll av vägen, analys av vägarnas brister och behov samt prioritering av åtgärder
för att bevara eller höja tillgängligheten.
Funktionerna är följande:
De vägar som är viktigast för
•

godstransporter

•

långväga personresor

•

dagliga personresor

•

kollektivtrafik.

Följande aspekter ska beaktas vid utpekandet av vägarna:
•

sammanhängande stråk

•

ett trafikslagsövergripande perspektiv, till exempel genom kopplingar till noder
och andra trafikslag

•

internationella förbindelser

•

nationell och regional utveckling och tillväxt.

Nedan beskrivs respektive funktion närmare.
Vägar som är viktiga för godstransporter
Funktionen ”viktiga för godstransporter” definieras enligt följande:
•

vägar som är internationellt, nationellt och regionalt viktiga för långväga
godstransporter

•

vägar med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga noder.

De vägar som pekas ut ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med
kopplingar till viktiga målpunkter och noder.
Mindre vägar som är viktiga för enskilda företag eller som fungerar som matarvägar till
större vägar och uppsamlingsplatser (till exempel sågverk) pekas inte ut som
funktionellt prioriterade. Dessa vägar hanteras inom arbetet med bärighet och det
reviderade nät för bärighet som ska tas fram.
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Vägar som är viktiga för långväga personresor
Funktionen ”viktiga för långväga personresor” definieras enligt följande:
•

•

vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över cirka 10 mil, till
exempel
o

tjänsteresor

o

resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus

vägar som är viktiga för turistnäringen.
o

Utgångspunkten för utpekande av vägar som är viktiga för
turistnäringen är tillgängligheten till stora turistdestinationer, vägar
med (periodvis) stora flöden och vägar med många sällanresenärer. Det
gäller framför allt vägar som går till större turistdestinationer som ligger
långt från det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet och i områden
där turistnäringen är av stor betydelse i förhållande till andra näringar.

Funktionen avser i första hand vägar där det är vanligt med sällanresenärer, som inte
reser på vägen ofta och därmed inte är så bekanta med vägen.
De utpekade vägarna ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med
kopplingar till viktiga målpunkter.
Vägar som är viktiga för dagliga personresor
Funktionen ”viktiga för dagliga personresor” definieras enligt följande:
•

vägar som i regel har kortväga och regionalt resande, upp till cirka 10 mil, till
exempel:
o

arbets- och studiependling

o

resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och
sjukhus.

Funktionen avser i första hand vägar med vana resenärer som kan vägen och färdas där
regelbundet eller dagligen.
Vägar som är viktiga för kollektivtrafik
Utgångspunkten för att definiera vägar som viktiga för kollektivtrafik är de prioriterade
stråk eller stomlinjer med frekvent busstrafik som de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna har pekat ut.
Det finns ett nationellt prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning som syftar
till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det prioriterade nätet är en arbetsmetod
för att systematiskt planera och genomföra åtgärder längs det utpekade stråket, till
exempel anpassa hållplatser så att de blir användbara för personer med
funktionsnedsättning. Trafikverket har mål för anpassningen av de prioriterade stråken
och i vilken takt anpassningsarbetet ska ske.

9

Det prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning framgår i de regionala
trafikförsörjningsprogrammen. Det presenteras också i Trafikverkets förslag till
Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 1.
De utpekade vägarna för kollektivtrafik i det funktionellt prioriterade vägnätet utgörs av
de viktigaste kollektivtrafikvägarna. Utpekandet baseras främst på underlag från de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detta nät sammanfaller i stort med det
prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning.

Förhållningssätt till prioriterade vägar
Till det funktionellt prioriterade vägnätet har ett förhållningssätt tagits fram. Detta utgör
en gemensam bild över hur vi ska värna om och förbättra vägarnas funktion.
Förhållningssättet fungerar som ett gemensamt underlag för att värna om vägarna och
undvika åtgärder som kan påverka deras funktion negativt. Det är samtidigt ett underlag
för prioritering av åtgärder för att bevara och höja tillgängligheten.
Förhållningssättet är strukturerat utifrån funktionerna. Det beskriver vilka aspekter som
är generella och viktiga för alla prioriterade vägar samt vilka specifika aspekter som är
viktiga för respektive funktion.
Förhållningssättet är ett planeringsunderlag med utgångspunkten god tillgänglighet i
vägsystemet. Avvägningar har inte gjorts mot andra aspekter, såsom hälsa och miljö
eller trafiksäkerhet. I en planeringssituation är detta ett underlag av flera och i varje
enskilt fall ska även andra intressen och målområden vägas in i valet av åtgärder.
Förhållningsättet ska användas i den löpande verksamheten i samhällsplaneringens
olika skeden samt vid svar på remisser och i tidiga diskussioner med olika aktörer.
Förhållningssättet är en handledning som kommer att beslutas av Trafikverket.

Omfattning och avgränsning
Funktionellt prioriterat vägnät avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar.
Tillgänglighet för övriga trafikslag och trafikanter ingår inte.
Det funktionell prioriterade vägnätet omfattar statliga vägar. Kommunala eller enskilda
vägar kan dock utgöra viktiga länkar till det prioriterade nätet för att nå en målpunkt
eller för att skapa sammanhängande nät. Dessa vägar kan markeras i det prioriterade
nätet (som streckade) för att synliggöras, men de ingår inte i det prioriterade nätet.
Både befintliga vägar och vägar under byggnad kan pekas ut som funktionellt
prioriterade. Det prioriterade vägnätet utgår från dagens transportsystem och
användning. Ett framtida perspektiv tar man lämpligen hand om inom ramen för arbetet
med regionala systemanalyser och i kommande åtgärdsplaneringar.

1

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Underlagsrapport – åtgärdsområden
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Koppling till noder
Följande anslutningsvägar ska pekas ut som funktionellt prioriterade:
•

Anslutningsvägar till noder (flygplatser, hamnar och terminaler) ska pekas ut
om de är utpekade i det nationella godsvägnätet 2, är utpekade i stomnätet i
TEN-T 3 eller leder till statliga flygplatser.
o

I första hand pekas enbart statliga anslutningsvägar ut (så långt de
sträcker sig).

o

I andra hand, vid behov, pekas kommunala och enskilda
anslutningsvägar ut ända fram till målpunkten.

•

Vid behov pekas statliga anslutningsvägar till övriga viktiga eller större noder ut.

•

Statliga anslutningsvägar till större resecentrum pekas ut (så långt de sträcker
sig). Kommunala och enskilda vägar fram till målpunkter inom tätorter pekas
inte ut.

Koppling till kommuncentrum
Ambitionen är att alla kommuncentrum ska knytas till det funktionellt prioriterade
vägnätet och att ett nationellt sammanhängande vägnät ska skapas. Varje
kommuncentrum knyts till nätet med den mest betydelsefulla vägen. Ytterligare vägar
pekas enbart ut i de fall vägen anses uppfylla kraven för att pekas ut som funktionellt
prioriterad. Dessa vägar ska på samma sätt som övriga prioriterade vägar delas in i
skikten och beskrivas utifrån funktionerna.

Gång- och cykelvägar
Det funktionellt prioriterade vägnätet pekas inte ut utifrån ett gång- och cykelperspektiv,
utan omfattar enbart vägar för bilar, bussar och lastbilar.
Det pågår arbeten runt om i landet med att ta fram regionala cykelplaner.

Ett nationellt enhetligt och sammanhängande nät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät för att
möjliggöra ett sammanhållet arbete i hela landet. Det gör att vi kan arbeta utifrån
samma utgångspunkter och med samma mallar, och därmed kan vi ta fram ett likvärdigt

2

Se Rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder, s. 52.

3

Se Rapport TEN-T riktlinjer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den

11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU), s. 104–106.
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prioriterat nät i hela landet. Det möjliggör också att ett nationellt sammanhållet nät tas
fram så att utpekade vägar inte slutar vid en läns- eller regiongräns.
Ambitionen är att ta fram ett sammanhängande, enhetligt och jämförbart utpekat vägnät
i hela landet, för att underlätta analyser och öka transparensen i de val och
prioriteringar som görs.

Fortsatt arbete
Det funktionellt prioriterade vägnätet ska omfatta de viktigaste vägarna för nationell och
regional tillgänglighet och därmed utgöra ett avgränsat utpekat nät.
Det prioriterade nätet kommer att kompletteras med olika kvaliteter. Den första
kvaliteten som knyts till nätet är trafikledning.
Utöver de vägar som pekas ut som funktionellt prioriterade finns vägar som är viktiga
utifrån olika funktioner och ur ett mer lokalt perspektiv. Där det funktionellt
prioriterade vägnätet slutar tar andra projekt och utpekade nät vid som en fortsättning,
till exempel bärighetsvägnätet och turismvägnätet.

Vägtrafikledning
Trafikverket arbetar med att utveckla framtidens trafikledning utifrån följande
övergripande principer:
•

Trafikledningen kommer att koncentrera sina insatser till det funktionellt
prioriterade vägnätet.

•

Trafikledning kommer att erbjuda tre olika servicenivåer på det prioriterade
nätet. Servicenivåerna ska harmoniseras med motsvarande principer inom EU.

•

Det statliga vägnätet trafikeras olika och det finns ett stort spann i vilka
samhällsekonomiska konsekvenser en händelse får. Dessa konsekvenser utgör
grunden för vilken servicenivå som är relevant för en viss sträcka på det
prioriterade vägnätet.

•

I framtiden ska trafikledningen ha stöd av åtgärdsplaner som har tagits fram i
förväg för vad som ska göras och hur olika händelser ska hanteras på varje plats.

•

Trafikverkets trafikledningscentraler ska i krissituationer bistå med
trafikledning oavsett vägnät. Vanligtvis gäller det situationer som påtagligt
påverkar resandet. Det som avses med påtagligt är när vägar av olika skäl
oplanerat blir oframkomliga i en omfattning som inte går att avhjälpa lokalt och
skyndsamt.

•

Samverkan med andra väghållare krävs för att få en fungerande helhet i våra
större städer.
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Omledningsvägnät
Trafikverket leder trafiken genom hänvisning till omledningsvägar vid större och längre
störningar på det funktionellt prioriterade vägnätet. Omledningsvägarna kan vara vägar
utanför det prioriterade vägnätet eller i undantagsfall kommunala vägar. I de fall som en
kommunal väg är aktuell som omledningsväg för vi dialog med väghållaren och tecknar
avtal. Kompletteringar av det nuvarande omledningsvägnätet pågår. Att börja med
skapas omledningshänvisningar för Europavägarna utanför storstadsområdena.

Bärighetsvägnät
•

Det funktionellt prioriterade vägnätet inkluderar de regionalt och nationellt
viktigaste vägarna för näringslivets transporter. Därutöver ska Trafikverket
revidera nuvarande bärighetsvägnät, som omfattar hela det statliga vägnätet.

Turistvägnät
•

Trafikverket avser att peka ut vilka vägar som är särskilt viktiga för turismen.
Detta gör vi tillsammans med berörda aktörer.

Framtagandet av funktionellt prioriterat vägnät
Rollfördelning
Många aktörer är inblandade i planering av transportsystemet. De ansvarar för olika
delar av vägnätet och har olika mandat.
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut ett funktionellt prioriterat vägnät. Detta gör
vi i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Syftet är att
skapa en samsyn om vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet,
så att de olika aktörer som arbetar med planering av vägarna tillsammans kan arbeta
utifrån detta. Trafikverket är initiativtagare och sammanhållande för arbetet, för att det
ska kunna göras likartat och samtidigt i hela landet, men själva arbetet ska göras
gemensamt.
Förhoppningen är att alla berörda aktörer ska använda det prioriterade nätet som ett
viktigt underlag, så att vi tillsammans kan arbeta för att värna prioriterade vägar och vid
behov förbättra tillgängligheten på dessa vägar.

Arbetsprocess
Trafikverket är sammanhållande för arbetet och har tagit fram förutsättningar och
mallar för utpekandet av vägarna. Därtill har Trafikverket ett nationellt perspektiv, med
särskilt ansvar för att skapa ett nationellt sammanhängande nät och ett nät som är
enhetligt och jämförbart i hela landet. Alla utpekanden och justeringar i utpekandena
sker i samverkan mellan berörda aktörer.
Arbetet har organiserats olika i respektive län utifrån de förutsättningar som råder samt
utifrån de olika organisationernas utformning och mandat. Trafikverkets regioner har
tillsammans med respektive länsplaneupprättare bestämt vilka aktörer som ska
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medverka i arbetet samt även hur arbetsfördelningen mellan Trafikverket och
länsplaneupprättaren ser ut.
Processen att ta fram det funktionellt prioriterade vägnätet har varit iterativ. Det
innebär att utkast till prioriterat vägnät har tagits fram. Detta har sedan diskuterats med
olika aktörer och analyserats utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv. Därefter har
det justerats. Detta förfarande har upprepats tills berörda aktörer enats kring ett utkast.
Ett funktionellt prioriterat vägnät framtaget för hela landet på ett sammanhållet sätt är
en ny företeelse. Det innebär att metod, förutsättningar och mallar för arbetet har
utvecklats inom ramen för det här projektet och under arbetets gång. Utgångspunkterna
för arbetet har därmed i vissa delar ändrats under arbetsprocessen, vilket medfört att
förslagen till prioriterade vägar har behövt arbetas om och justeras.

Remissprocess
Förslaget till funktionellt prioriterat vägnät skickas ut på remiss, i syfte att förankra
vägnätet med berörda aktörer och med den regionala politiska nivån samt att få in
synpunkter. Det förslag som skickas ut på remiss är Trafikverkets förslag som tagits
fram i dialog med tjänstemän hos länsplaneupprättarna.
Remissen skickas i regel ut till länsplaneupprättarna, länsstyrelserna och de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverkets regioner beslutar tillsammans med
respektive länsplaneupprättare om remissen även ska skickas till övriga aktörer,
exempelvis kommuner och kommunförbund.
Remissvaren ska skickas till Trafikverket, med kopia till länsplaneupprättarna. Enbart
de förslag till funktionellt prioriterat vägnät som Trafikverket och länsplaneupprättaren
är överens om skickas ut på remiss. Är Trafikverket och länsplaneupprättarna inte
överens om förslaget till funktionellt prioriterat vägnät i ett län, skickas det inte ut på
remiss i detta skede, utan då behöver arbetet med nätet fortsätta.
Trafikverket kommer efter överenskommelse med länsplaneupprättarna i respektive län
att bjuda in remissmottagarna till ett remisseminarium eller någon typ av presentation
av det funktionellt prioriterade vägnätet.
Trafikverket kommer att sammanställa de inkomna remissvaren och därefter göra
eventuella justeringar av det prioriterade nätet efter överenskommelse med
länsplaneupprättarna.
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Beslutsprocess
Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett
prioriterat nät i ett län där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder
det delade meningar i något län tas beslut om det vi är överens om, till exempel skikt 1
och 2, men inte skikt 3.
Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av
remissynpunkterna.

Förvaltning
En förvaltningsplan kommer att tas fram för det funktionellt prioriterade vägnätet. Det
är viktigt att vägnätet uppdateras löpande.
Nätet kan exempelvis uppdateras i samband med arbetet med regionala systemanalyser
eller länstransportplaner. Därtill bör en aktualitetsprövning av vägnätet ske i de fall det
prioriterade nätet inte har uppdaterats, förslagsvis i samband med åtgärdsplaneringen.
Trafikverket och länsplaneupprättarna kan ta initiativ till uppdateringar av det
prioriterade nätet. Vid uppdateringar ska berörda aktörer vara överens om
förändringarna. Därefter kan Trafikverket genomföra förändringarna och ta ett nytt
beslut.

Tidplan
Tidplan för arbetet.
2013
Aktiviteter
Peka ut vägnät
Förhållningssätt
Remiss
Revidering efter remiss
Beslut

2014

2015

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni
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Remissmaterial och läshänvisning
Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats. Funktionellt prioriterat vägnät(länk).
Det utkast som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i dialog med
länsplaneupprättarnas tjänstemän. Trafikverket skickar ut utkasten på remiss för att få
synpunkter på förslagen och för att förankra det med berörda aktörer.
Materialet består av följande delar:
Bakgrundsmaterial
Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät – oktober 2014.

•

Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det
omfattar, hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver
också processen för framtagande, remiss och beslut. Vi rekommenderar att ni
läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet.
Remissmaterial
•

Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet
o Sverigekarta
o regionkartor (Trafikverksregioner)
o länskartor
Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade.
Kartorna innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels
med vägarnas indelning i funktioner.
Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats.

•

Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät
Förhållningssättet är en handledning som beskriver ett gemensamt
förhållningssätt till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi gemensamt bör
arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på
dem.

Presentationsmaterial
•

Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad
information om det funktionellt prioriterade vägnätet.

•

Powerpointpresentation.
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Kommentarer om Stockholms län och Jämtlands län
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa
utpekanden utgår från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008.
Avsikten är att under 2015 gå vidare med utpekande av kompletterande regionalt vägar.
I Jämtlands län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade och det är
därmed endast dessa som ingår i remissen. Trafikverket och berörd länsplaneupprättare
behöver arbeta vidare med utpekandet av kompletterande regionala vägar.

Vägar som inte pekas ut
Det prioriterade nätet kommer inte att ersätta den vanliga (fysiska och ekonomiska)
planeringsprocessen eller nuvarande prioriteringsgrunder, till exempel
samhällsekonomisk lönsamhet. Det kommer i stället att utgöra ett kompletterande
planeringsunderlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Trafikverkets utgångspunkt är att den regionala och nationella tillgängligheten ska
prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet, när det gäller både
att värna befintlig tillgänglighet och att vid behov höja den. För de vägar som inte ingår i
det prioriterade vägnätet bedöms den lokala tillgängligheten vara viktigast. Det innebär
att det är den lokala tillgängligheten som i första hand bör värnas och utvecklas. Därmed
pekas inte dessa vägar ut.
Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett underlag för att säkerställa den regionala
och nationella tillgängligheten. Det tar alltså inte hänsyn till andra aspekter som behöver
hanteras i planeringen, till exempel behov av miljöåtgärder. Åtgärder för att utveckla
transportsystemet kommer även fortsättningsvis att hanteras på hela det statliga
vägnätet, men det funktionellt prioriterade vägnätet är en viktig utgångspunkt i den
planeringen.
Drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och lågprioriterade vägnätet
kommer inte att påverkas av utpekandet av vägnätet, utan de förändringar som kan bli
aktuella är justeringar och anpassningar inom det prioriterade vägnätet.
Utpekandet av det prioriterade vägnätet kommer inte att medföra förändringar i
väghållaransvar.
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Koppling till andra utpekade nät
Det funktionellt prioriterade vägnätet utgör navet för Trafikverkets utpekanden av olika
typer av vägar och vägnät. Andra utpekande nät som är relaterade till det funktionellt
prioriterade vägnätet ska antingen ingå i eller utgå från detta, genom att de
•

ingår i det funktionellt prioriterade vägnät som en kvalitet eller beskrivning av
alla eller vissa av de prioriterade vägarna, exempelvis det vägtrafikledningsnät
som ska tas fram

•

utgår från och kompletterar det funktionellt prioriterade vägnätet och därtill
omfattar ytterligare vägar (det vill säga vägar som inte pekats ut som
funktionellt prioriterade), till exempel bärighetsvägnätet.

Befintliga utpekade nät är underlag vid framtagandet av det prioriterade vägnätet.
Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att tydliggöra vilket underlag som gäller
och hur olika utpekanden hänger ihop. Detta kommer att underlätta användningen av
olika typer nät som underlag samt öka transparensen och jämförbarheten vid till
exempel val av åtgärder.

Översyn av befintliga utpekade nät
I samband med utpekandet av det funktionellt prioriterade vägnätet ska Trafikverket
göra en översyn av verkets befintliga utpekade nät och utreda vilka som används, hur de
används och om de är uppdaterade. Därtill ska förslag tas fram om några utpekade nät
kan tas bort därför att de nu ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och därmed
inte längre används, eller om de kan tas bort efter en komplettering av det funktionellt
prioriterade vägnätet.
Det funktionellt prioriterade vägnätet ska betraktas som en produkt som kan
vidareutvecklas, till exempel med fler delfunktioner eller en prioritering av de utpekade
vägarna.
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Länsstyrelsen

YTTRANDE

Dnr

Datum
2015-02-12

343- 2993-14

GOTLANDS LÄN

Trafikverket
781 89 Borlänge

Johan Gråberg
Tfn: 010-223 92 27

Remissvar funktionellt prioriterat vögnöt
Länsstyrelsen i Gotlands län har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Trafikverkets remiss funktionellt prioriterat vägnät.
Hamnen i Klintehamn utvecklas för närvarande. Region Gotland avser genom
utbyggnad av hamnen att flytta gods från Visby till Klintehamn. Klintehamns betydelse för näringslivet kommer därmed att öka. Så som Trafikverkets förslag är
utformat är det endast förbindelsen till Visby, från Klintehamn, som är utpekad
som funktionellt prioriterad. Med tanke på den utveckling som sker vore det relevant att även peka ut vägsträckan söderut från Klintehamn mot Hemse (väg 141)
som funktionellt prioriterad.
Generellt är det viktigt att vägar som kommer att vara aktuella för godstransporter
framöver ingår när översynen görs av bärighetsvägnätet.
I detta ärende har enhetschef Kicki Scheller beslutat, efter föredragning av handläggare för regional tillväxt Johan Gråberg.

Kicki Scheller

Kopia:
Lena Johansson, länsplaneupprättare Region Gotland
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Ärendenr RS 2015/74

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson

Datum 4 mars 2015

Regionstyrelsen

Förtydligande avseende svar på granskning av Regionstyrelsens
arbete med regional utveckling
Bakgrund

Region Gotlands revisorer begär i skrivelse till regionstyrelsen den 6 februari 2015 ett
förtydligande avseende svar på revisionens rekommendation, daterat den 20 maj
2014 (RS 2014/204). Önskan om förtydligande rör ”hur prioriteringar av vilka projekt
som regionen involverar sig i går till samt hur man i styrkorten följer upp denna effekt”.
Förtydligande

Regionen involverar sig givetvis i ett stort antal projekt som kan betraktas ingå i
arbetet med regional utveckling då detta begrepp är hänförligt till den regionala
tillväxtpolitiken, ett tvärsektoriellt politikområde som i sig spänner över ett stort antal
andra politikområden. Därmed fattas beslut om att involvera sig i projekt rörande
den regionala utvecklingen, såväl interna som externa, i princip i alla regionens
nämnder.
Mer specifikt när det gäller regionstyrelsen och prioriteringen av den del av anslaget
1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, som Region Gotland genom regionstyrelsen
beslutar om, så baseras den för närvarande på det av regionfullmäktige antagna
näringspolitiska programmet 2012-2015 samt de geografiska
strukturfondsprogrammen som inkluderar Gotland. Det näringspolitiska
programmet är härlett ur det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025
och koncernstyrkortet för Region Gotland 2011-2015. Region Gotland verkar också
för att de geografiska strukturfondsprogrammen ska få en stark koppling till för tiden
gällande dokument i samband med att dessa arbetas fram.
I praktisk mening så beviljas projektansökningar som överensstämmer med ovan
nämnda program sökt finansiering från anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder, förutsatt att kraven på medfinansiering och formalia är uppfyllda.
Någon konkurrenssituation om medel mellan olika projekt som möter dessa krav
föreligger i princip inte.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/74

Det är svårt, eller rent av omöjligt, att isolera effekter från olika projekt från andra
påverkande faktorer i samhället, så som till exempel struktur- och
konjunkturförändringar. De projekt som beviljas finansiering är också bara en del av
det regionala utvecklingsarbete som bedrivs under regionstyrelsen. Eftersom det
finns en nära koppling mellan det näringspolitiska programmet och styrkorten så blir
det därför naturligt att samla effektuppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet
inklusive projekten i de befintliga styrkortens samhällsperspektiv.
Ledningskontoret
Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/204

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson

Datum 20 maj 2014

Regionstyrelsen

Revisionsskrivelse. Granskning av Regionstyrelsens
arbete med regional utveckling
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen anser inte att rekommendationerna föranleder några
ytterligare åtgärder utöver vad som redovisas i tjänsteskrivelsen.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram en
sammanställning, i enlighet med revisorernas önskemål, på de
projektåtaganden ledningskontoret haft under perioden 2010-2013.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland
granskat regionstyrelsens arbete med regional utveckling. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens arbete med regional
utveckling, med avseende på företagande, näringslivsutveckling och
sysselsättning, är ändamålsenligt.
De förtroendevalda revisorerna anser efter genomförd granskning att arbetet
inte fullt ut är ändamålsenligt och ger ett antal rekommendationer till
regionstyrelsen (se nedan under ”Ärendet” - ledningskontorets svar står i
anslutning till rekommendationerna).
Revisorerna önskar senast den 30 juni 2014 bli informerad om vilka åtgärder
som kommer att vidtas med anledning av granskningens reslutat. Vidare
önskar revisorerna få ta del av en sammanställning av regionens avslutade
projektåtaganden under perioden 2010-2013 med avseende på inriktning, total
budget, regionens finansiering samt reslutat i termer av måluppfyllelse, för
respektive projekt.
Ärendet

Säkerställa att relevanta analyser görs inom ramen för Kompetensplattformen, i form av
behovskartläggningar i det lokala näringslivet samt kompetensinventeringar bland
medborgare utanför arbetsmarknaden.
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Ledningskontoret
Region Gotland

•

Svar: Ett kvantitativt underlag som belyser demografi, utbildning och
struktur på arbetsmarknaden har tagits fram under 2013. Under hösten
2014 ser ledningskontoret i samarbete med kompetensplattformen över
vilka data som behöver uppdateras årligen. En kvalitativ analys av
näringslivets kompetensbehov är klar i juni 2014. Den görs som en
förstudie i syfte att finna en dialogbaserad modell för kontinuerliga
analyser.
Avseende kompetensinventering bland medborgare utanför
arbetsmarknaden anser ledningskontoret att detta inte ingår i
Kompetensplattformens uppdrag.

Kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser anordnas i samarbete med andra aktörer för
att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.
• Svar: Kompetensplattformen är regionstyrelsens forum för att
identifiera behov och tillsammans med berörda aktörer föreslå
strategiska utbildningssatsningar. Ett exempel är utbildning för
servicetekniker som planeras under 2014. När den kvalitativa analysen,
se ovan, är färdig finns underlag för ytterligare utbildningsplanering.
Se över hur sårbarheten med att det endast finns en tjänsteman som koordinerar
Kompetensplattformen.
• Svar: Region Gotland är en förhållandevis liten organisation och har
begränsade personella resurser.
Se över hur socialförvaltningen på ett tydligare sätt kan innefattas i den samverkan som sker
inom Kompetensplattformen.
• Svar: Samverkan med socialförvaltningen i gränssnittet
arbetsmarknadsfrågor – kompetensförsörjningsfrågor sker inom
arbetsmarknadsforum samt genom arbetsmarknadsenheten.
Säkerställa en samordning mellan socialnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden
som möjliggör ett effektivt flöde för individer som uppbär försörjningsstöd till
arbetsmarknadsenheten. Detta bör kunna ske inom ramen för arbetsmarknadsforum.
• Svar: Arbetsmarknadsforum genomför, enligt tidigare planering, hösten
2014 en gemensam planeringsdag med berörda verksamheter för att
utveckla samarbetsformer i syfte att minska behovet av
försörjningsstöd.
Säkerställa en samordnad användning av alla EU-medel och andra regionala
utvecklingsmedel under den kommande programperioden.
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Ledningskontoret
Region Gotland

•

Svar: Region Gotland eftersträvar en samordning och samsyn så långt
möjligt med de konstellationer och organisationer som bereder och
fattar beslut om EU-medel rörande projektfinansiering, vilket sker
genom en kontinuerlig dialog med berörda.

Låta genomföra en metautvärdering av Regionens projektengagemang under programperioden
2007-2013. Detta i syfte att kunna få en samlad bild av vilka effekter tidigare
projektengagemang gett på regional nivå och för att kunna dra lärdomar inför framtiden.
• Svar: Erfarenhetsmässigt har det visat sig svårt att urskilja effekterna på
aggregerad nivå av insatser i offentligfinansierade projekt från andra
offentliga insatser med verksamhetsmedel eller ideella och privata
insatser inom samma eller närliggande områden. Dessutom påverkar
omvärlden genom konjunkturförändringar och andra händelser också
utvecklingen på det övergripande planet. Ledningskontoret bedömer
att det inte är ändamålsenligt eller prioriterat resursmässigt att
genomföra den föreslagna metautvärderingen, utan att utvecklingen
istället följs upp via befintliga uppföljnings- och ledningssystem som de
balanserade styrkorten.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer inte att rekommendationerna föranleder några
särskilda åtgärder utöver vad som redan pågår i verksamheten.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Anr
Dahlffi

2015-02-06

2015 -02- 1 O
REGION GOTLAND

Regionstyrelsen

Förtydligande avseende svar på granskning av Regionstyrelsens arbete med regional utveckling
Vi har under 2014 gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av Regionstyrelsens arbete med regional utveckling. Granskningsrapporten har överlämnats tillsammans med en revisionsskrivelse till Regionstyrelsen med begäran om svar.
Svar har inkommit (RS 2014/204) daterat 20 maj 2014. Som svar på revisionens
rekommendation avseende utvärdering av regionens projektengagemang framkommer att" Ledningskontoret bedömer att det inte är ändamålsenligt eller prioriterat resursmässigt att genomföra den föreslagna metautvärdetwgen, utan att utvecklingen istället följs upp via befintliga uppföljnings- och ledningssystem som de
balanserade styrkorten" .
Revisionen önskar få ett förtydligande avseende hur prioriteringar av vilka projekt
som regionen involverar sig i går till samt hur man i styrkorten följer upp denna
effekt.
Revisorerna önskar senast den 24 mars få ett förtydligande enligt ovan.
F ör Region Gotlands revisorer
,~
( ' ) f\j

AyVi1;~
Stig Pettersson
Ordförande
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Ärendenr RS 2015/75
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av de anställdas bisysslor
Förslag till beslut
Ledningskontorets bedömning och redovisning av åtgärder godkänns som svar på
revisorernas rekommendationer angående hantering av anställdas bisysslor

Bakgrund
På uppdrag av Regionens revisorer har Pwc genomfört en granskning av hanteringen
av de anställdas bisysslor. Granskningen syftar till att bedöma om nämndernas
interna kontroll avseende hantering av anställdas bisysslor är tillräcklig.
Efter genomförd granskning gör Pwc bedömningen att hanteringen av anställdas
bisysslor inte är helt tillräcklig. Man konstaterar att:
-Det finns ändamålsenliga riktlinjer avseende hur bedömning av
bisysslor ska göras. Däremot framgår det inte av riktlinjerna hur
dokumenten ska samlas in och återrapporteras till nämnden.
-Det saknas system och rutiner som tydligt beskriver på vilket sätt det
inledande och årliga medarbetarsamtalet som förs mellan arbetsgivaren
och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska genomföras
och dokumenteras.
-Det har vid verifiering endast funnits ett fåtal skriftliga anmälningar
och beslut avseende bisysslor, vilket indikerar att förekomsten av
bisysslor inte anmälts enligt riktlinjerna.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/75

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att utifrån de rekommendationer revisorerna lämnat bör
de regionövergripande riktlinjerna för bisysslor ses över och kompletteras med
regiongemensamma rutiner för hur besluten dokumenteras och hur de följs upp.
Sett ur ett förvaltningsperspektiv bör uppföljningen tas med i internkontrollplanen
för regionstyrelsens förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen

Ledningskontoret

Bilaga Revisionss

'velse "Bisysslor" 2015-02-06
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Datum 2015-02-06

Anr

2015 -82- 1 O
REGION GOTLAND

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Bisysslor
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört en granskning av hanteringen av de anställdas bisysslor. Granskningen
syftar till att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende hantering av
anställdas bisysslor är tillräcklig.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att hanteringen av anställdas bisysslor inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att:
C!l

Det finns ändamålsenliga riktlinjer avseende hur bedömning av bisysslor skall göras. Däremot framgår det inte av riktlinjerna hur dokumenten ska samlas in och återrapporteras till nämnden.

C!l

Det saknas system och rutiner som tydligt beskriver på vilket sätt det
inledande och årliga medarbetarsamtalet som förs mellan arbetsgivaren
och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska genomföras
och dokumenteras.

III

Det har vid verifiering endast funnits ett fåtal skriftliga anmälningar
och beslut avseende bisysslor, vilket indikerar att förekomsten av bisysslor inte anmälts enligt riktlinjerna.
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Sammanfattande revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning avseende hanteringen av de anställdas bisysslor.
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende
hantering av anställdas bisysslor är tillräcldig.
Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen av hantering av
anställdas bisysslor inte är helt tillräcklig.
I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i avsnitt 4.
Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:
G

att riktlinjerna l kompletteras med hur den löpande uppföljningen ska ske och
hur genomförd uppföljning ska dokumenteras.

o

att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs,
mellan arbetsgivaren och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska
dokumenteras.

o

att rutin tas fram som tydliggör hur återrapportering av förekomsten av
bisysslor, till berörd nämnd, ska göras.

o

att respektive nämnd överväger om uppföljning av efterlevnaden av
riktlinjerna för förekomsten av bisysslor bör ingå i nämndens
internkontrollplan.

1 Regionens hantering av bisysslor regleras i dokumentet riktlinjer för bisyssla i Region Gotland antagen
2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-31. Dokumentet återfinns i regionens personalhandbok.
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Inledning

10
1.10

Regler om offentliganställdas bisysslor finns i allmänna bestämmelser (AB 05), Lagen
om offentlig anställning (LOA) och kommunens egna riktlinjer 2 •
Av ovanstående regelverk framgår att verksamheten måste utövas på ett sådant sätt
att allmänhetens förtroende för kommunen och dess anställdas oberoende och
integritet inte kan ifrågasättas. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att utöva
bisyssla om denna anses vara ett hinder för arbetsuppgifterna, kan påverka
arbetstagarens handläggning av ärenden eller konkurrerar med arbetsgivarens
verksamhet. Som grundprincip gäller att bisyssla är tillåten. Medarbetare ska på
begäran anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för
bedömning av bisysslan. Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor.

102
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är nämndernas interna kontroll avseende hantering av anställdas bisysslor
tillräcklig?
Följande kontrollrnål ska besvaras inom ramen för denna granskning:
o
<ll

<ll
lO

Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor.
Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas
bisysslor.
Regelverket för anställdas bisysslor efterlevs.
Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket
avseende bisysslor.

1
Granskningen har genomförts genom förfrågan hos Bolagsverket om anställda i
respektive bolags personalregister finns registrerade som funktionärer 3i företag
enligt handels- och föreningsregistret och aktiebolagsregistret. Därefter har en
skriftlig förfrågan gjorts hos respektive förvaltningsledning om deras kännedom om
bisysslor bland de anställda.
Bedömningen av om den interna kontrollen är tillräcklig har gjorts i följande tre nivåer; i
allt väsentligt tillräcklig, inte helt tillräcklig eller inte tillräcldig.
Rapport har varit föremål för faktaavstämning vid samtliga granskade förvaltningar.

2 Regionens hantering av bisysslor regleras i dokumentet riktlinjer för bisyssla i Region Gotland antagen
2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-31. Dokumentet återfinns i regionens personalhandbok.
3 Funktionär är ett samlingsord för samtliga personerfföreträdare som är registrerade i olika
bolagsformer.
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Regionens riktlinjer

2..

Regionens hantering av bisysslor regleras av riktlinjer för bisyssla i Region Gotland
antagen 2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-13.
Bisysslor avser verksamhet som bedrivs vid sidan av det ordinarie arbetet men som
inte är hänförligt till privatlivet. Bisysslor är i sig inte något som arbetsgivaren
motsätter sig förutom då bisysslor kan sorteras under följande kategorier:
e

Förtroendeskadliga bisysslor

e

Arbetshindrande bisysslor

o

Konkurrerande bisysslor

Förtroendeuppdrag inom facldiga, politiska eller ideella organisationer rälcnas
normalt inte som bisyssla.

Förtroendeskadliga bisysslor
Förtroendeskadliga bisysslor kan bland annat avse olika jävsfrågor eller om en
medarbetare har intressen i företag som anlitas av regionen där medarbetaren själv
kan vara med och påverka beslut vid upphandling. Det kan även avse om en läkare
har uppdrag åt ett läkemedelsföretag och samtidigt slaiver ut recept till patienter.
Enligt riktlinjerna får ingen bisyssla utföras aven medarbetare där det ger inryck att
regionen medverkar i verksamheten. Som till exempel att en medarbetare hänvisar
till sin anställning eller annan marknadsföring där det kan framstå att regionen står
bakom aktiviteten eller till och med rekommenderar den.

Arbetshindrande bisyssla
En arbetshindrande bisyssla avser att medarbetare påverkar möjligheterna att bland
annat kunna utföra en god arbetsprestation under sin arbetstid. Det avser bland
annat möjlighet till att byta schema eller övertidsarbete.
Detta kan avse att medarbetaren innehar arbete hos annat landsting, kommun eller
annat företag eller även i egen firma.

Konkurrerande bisyssla
En konkurrerande bisyssla kan bland annat avse om medarbetaren har en syssla i en
verksamhet som erbjuder samma utbud inom samma kundlaets som regionen.
Enligt regionens riktlinjer är det förbjudet att ha en bisyssla som innebär ett
ägarintresse i en konkurrerande verksamhet oavsett bolagsform. Förbudet avser även
de fall där medarbetaren har uppdrag som styrelseledamot, revisor eller utför
konsultuppdrag i detta bolag.
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Vid de tillfållen då regionen inte kan erbjuda medarbetaren en full sysselsättning kan
tillåtelse av arbete i konkurrerenade verksamhet godkännas av närmaste chef. Dock
godkänns vanligtvis inte tjänstledighet för att arbeta i konkurrerande verksamhet.

Arbetstagaren ska på begäran anmäla bisyssla och lämna in de uppgifter som
arbetsgivaren anser behöva för bedömning av bisysslan. Varje chef har ett ansvar att i
förekommande fall utreda om medarbetare har bisysslor som uppfyller någon eller
några av de kriterier som nämnts ovan (förtroendeskadlig, arbetshindrande och/eller
konkurrerande) .
I samband med nyanställning ska regionen inhämta uppgifter om eventuella bisysslor
vid anställningstillfållet eller vid ett medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna ska
medarbetaren fylla i och anmäla sin bisyssla på blanketten "anmälan/bedömning".
När regionen tar beslut om bisysslan är tillåten eller inte måste den närmaste chefen
ta hänsyn till hela regionens intresse och inte bara den enskilda verksamhetens.

2.2.

om

Innan beslut om förbud mot bisyssla sker ska det ske en dialog med medarbetaren
samt samråd med personalfunktionen/förvaltningschefen för beredning och ett
slutligt ställningstagande.
Beslutet från förvaltnings chefen om bisysslan är tillåten eller ej ska vara skriftligt och
diarieföras på förvaltningen. Om beslutet avser en förtroendeskadlig bisyssla är det
inte öppet för förhandling. Dock ska beslutet om det avser ett förbud mot
arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla förhandlas med berörd facldig
organisation.
Om ett beslut fattas att bisysslan ej är tillåten ska skälig tid för avveclding tas fram,
dock högt 6 månader.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen i allt väsentligt har ett
ändamålsenligt regelverk avseende hantering av anställdas eventuella bisysslor.
Utifrån riktlinjerna noterar vi att ansvarig chef har ett ansvar att informera enskilda
medarbetare om deras anmälningsskyldighet. Vi anser dock att riktlinjerna bör
kompletteras med system och rutiner som tydligt beskriver på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs, mellan
arbetsgivaren och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla ska
dokumenteras. Vidare anser vi att det även bör framgå hur den löpande
uppföljningen ska ske. Det är även viktigt att nämnden informeras om förekomsten
av bisysslor och att det av riktlinjerna framgår på vilket sätt detta ska ske.
För att möjliggöra en uppföljning är det angeläget att genomförda uppföljningar
dokumenteras på lämpligt sätt så att det finns en spårbarhet i att denna uppföljning
de facto genomförts.
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Granskningsresultat
Avstämning mot Bolagverl~ets register
Per 2014-05 var det 6 533 anställda i Region Gotland, fördelade på följande
anställningsformer:

Tabell

1.

Antal anställda

Av de tillsvidareanställda har ett urval av personalkategorier valts ut för kontroll och
ingått i denna granslming. Av totalt 6 533 anställda har 1 603 kontrollerats mot
aktiebolagsregistret samt handels- och föreningsregistret hos Bolagsverket. Urvalet
motsvarar knappt 25 procent av alla anställda i kommunen. Majoriteten av urvalet
består av tillsvidareanställda medarbetare.
I tabellen nedan framgår antal träffar i bolagsregistret.

Tabell

2.

Antal träffar i bolagsregistret

Av de 165 aktiva bolagen avser 16 anställda som genom sin befattning i regionen även
har styrelse eller ledningsuppdrag i annat företag. I tabellen nedan framgår
fördelningen av aktiva företag och antal individer/medarbetare per förvaltning som
varit föremål för vår granslming.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Serv1ceförvaltningen
Ledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Totalt

17

11

8

31
9
6
41
165

29
8

8
8

3
31
134

3
8
57

Tabell 3. Aktiva bolag per förvaltning

Efter eliminering av avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar
kvarstår totalt 165 träffar på de anställda som ingått i vår granskning.
Bakom de 165 träffarna finns 134 anställda, det vill säga en anställd har flera
registrerade bolag. Av de anställda har vår verifiering omfattat 57 anställda.
I avsnitt 3.1.1. till och med 3.1.9. redovisas antalet träffar per förvaltning samt
exempel på funna bisysslor som skulle kunna klassas som konkurrerande bisyssla
utifrån förvaltning eller den anställdes befattning.

Teknikjöl'valtningen

3.1.1.

På teknikförvaltningen finns vid granslmingstillfållet 261 anställda. Av dessa har 52
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 5 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
l!)

Bolaget ska utöva lossnings-, lastnings- och transportarbeten. Även
fastighetsförvaltning.

..

Försäljning av el- och yvs-material, el- och teleinstallationer, handel med
värdepapper.

"

Bolaget skall driva bar och cafe samt matförsäljning

"

Föremålet för bolagets verksamhet är butikshandel med i huvudsak kläder,
accessoarer, tidskrifter och böcker.

"

Besiktning och injustering av ventilationssystem.

I två av de aktiva bolagen har medarbetaren på regionen en ordförande/VD-roll.
Det är 4 personer som har engagemang i 5 av de aktiva bolagen (det vill säga en
person är registrerad i två av bolagen). I vår verifiering har vi efterfrågat anmälan och
beslut för dessa personer. Telmikförvaltningen återkopplar med 3 av 4 av de
efterfrågade blanketterna. Gällande den fjärde blanketten har medarbetaren enligt
uppgift inte anmält bisysslan.
Vi granslmingstillfållet fanns totalt 15 godkända bisysslor vid förvaltningen.
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I intervju framkom att teknikförvaltningen gjort en genomgång av aktuella bisysslor

under 2012, det vill säga i samband med att förvaltningen startade. Efter det har inga
ytterligare genomgångar genomförts. Ansvariga chefer påminns dock att årligen ta
upp frågan med medarbetarna.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på teknikförvaltningen inte är helt tillräcklig.
Vi bedömer att förvaltningen till viss del arbetar enligt regionens riktlinjer avseende
bisysslor. Teknikförvaltningen genomförde en total genomgång av bisysslor under
2012 samt uppger att ansvariga chefer årligen tar upp frågan med medarbetarna.
Dock saknas dokumentation av resultatet av dessa genomgångar, vilket gör att vi ej
kan uttala oss om utfallet stämmer mot jämförelsen mot bolagsverket.
Det är dock positivt att det för tre av fyra anställda fanns detta dokumenterat på den
särskilda blanketten.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

Samhällsbyggnadsfårvaltningen
3·1.2.
På samhällsbyggnadsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 168 anställda. Av
dessa har 36 anställda jämfölts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 21
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 7 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
et>

et>

et>

et>

et>

Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom bygg- och anläggnings- sektorn samt
därmed förenlig verksamhet Äga och förvalta fastigheter.
Äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konstnärlig verksamhet i bild och
skrift och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gotlands län meddela
direkt försäkring av risker hänförliga till grupper och Idasser av
skadeförsäkring
Föremålet för bolagets verksamhet är bedrivande av byggnadsentreprenad,
köp och försäljning av fast egendom och värdepapper.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en ordförande/VD-roll.
Det är 5 personer som har engagemang i 7 av de aktiva bolagen (det vill säga två
personer är registrerade i vardera två bolag). I vår verifiering har vi efterfrågat
anmälan och beslut för dessa 5 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen
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återkopplade med 1 blankett som godkänts av överordnad chef. Bisysslan i detta fall
avser förvaltnings chefen och godkännande har givits av regiondirektören vilket
överensstämmer med riktlinjerna.
En av medarbetarna (nyanställd) hade vid granslmingstillfållet en bisyssla som inte
anmälts. Motivet var att medarbetaren var nyanställd och avregistrering gjordes
under vår granskning.
Förvaltningen uppger att 2 personer har verksamheter som de själva uppger saknar
ekonomiska transaktioner, att bolaget inte är i drift och att anmälan inte behöver
göras trots att bolaget är registerat som aktivt. För 1 person uppges att det saknas
anmälan, vilket enligt uppgift kommer att begäras in.
Vi granskningstillfållet fanns totalt 17 godkända bisysslor vid förvaltningen.
Enligt uppgift arbetar förvaltningen utifrån regionens riktlinjer. Enligt rutinen tas
frågan om bisyssla upp vid det årliga medarbetarsamtalet. I det skedet gör ansvarig
chef bedömningen om det anses vara en bisyssla. Om det enligt chefen bedöms vara
en bisyssla fylls blanketten i och förvaltningschefen får göra ytterligare en
bedömning.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på samhällsbyggnadsförvaltningen inte är helt tillräcklig.
I vår verifiering har vi noterat brister avseende hantering av bisysslor. I enlighet med
riktlinjerna tar de ansvariga cheferna årligen upp frågan med medarbetarna i sin
förvaltning. Däremot dokumenteras inte detta skriftligen utan medarbetaren får
muntligt besked från ansvarig chef. Om förvaltningen har gjort en insats för att fånga
upp eventuella bisysslor framgår ej.
Vidare visar verifieringen att endast 1 av 5 efterfrågade dokument avseende anmälan
och beslut finns hos förvaltningen, vilket indikerar att rutinen inte efterlevs i alla
delar.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

J(uIWr- ochjritidsjörvalt7lingen
3·1·3·
På kultur- och fritidsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 136 anställda. Av
dessa har 27 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 5 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
G>

Journalistisk verksamhet.

<!l

Bolaget ska bedriva bygg och byggkonsulting.
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Il>

Il>

I!I

Bolaget ska bedriva följande verksamhet att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig
verksamhet.
Produktionsverksamhet inom film, illustration, seriekonst och webbdesign.
Bolaget producerar upplevelser på Gotland. Klättring, mountainbike, firning
och andra friluftsrelaterade aktiviteter. Bolaget riktar sig både mot
privatpersoner och mot bolag.

Det är 5 olika personer som har engagemang i de 5 aktiva bolagen. Kultur- och
fritidsförvaltningen återkopplade med anmälan och beslut för 1 av de 5
medarbetarna.
För en av personerna salmas anmälan och beslut helt och hållet. För en av
medarbetarna avser engagemanget ett styrelseuppdrag i ett av regionens bolag och är
kopplat till medarbetarens befattning i regionen. Detta bedöms inte vara någon
bisyssla.
För två av medarbetarna salmas anmälan och beslut med motivet att förvaltningen
muntligt gjort bedömningen att det inte handlar om en bisyssla. Den ena
medarbetaren har ett bolag som enligt medarbetaren har varit vilande. Därför salmas
anmälan och beslut och den andra medarbetaren har en anställning på 50 procent
hos regionen. Bolagets art gör att det inte bedöms som konkurrerande.
Cheferna är informerade om deras ansvar att ta upp frågan vid en nyanställning och
det årliga medarbetarsamtalet. Dock finns det i dagsläget ingen rutin för hur de
centralt ska samla blanketterna på kulturförvaltningen för att få en helhetsbild av att
samtliga bisysslor har hanterats korrekt. Under gransIrningens gång har kultur- och
fritidsförvaltningen påbörjat ett arbete för att förbättra denna rutin.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på kultur- och fritidsförvaltningen inte är helt tillräcldig.
I vår verifiering har vi noterat brister avseende hantering av bisysslor. Det salmas en

rutin i förvaltningen som säkerställer en helhetsbild av inkomna blanketter. Vidare
visade verifieringen att det salmas blanketter. Dock noterar vi att i två fall har kulturoch fritidsförvaltningen fattat beslut om att engagemanget inte avser en bisyssla.
Beslutet har däremot inte dokumenterats.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.
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Barn- ocTz lltbilclningsförvaltningen

3·1.4·

På Barn- och utbildningsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 1709 anställda.
Av dessa har 342 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca
20 procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 44 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
..

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara restaurang, cafe, catering (flera
bolag).

..

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning,
hotell- och vandrarhemrörelse samt värdepappershantering (flera bolag).

..

Bedriver fårproduktion, honungsproduktion och gårdsförsäljning.

..

Kursverksamhet, textilproduktion, utbildningsutveclding inom film, textil,
bild, drama.

..

Teaterverksamhet (flera bolag).

lO

Bolaget ska bedriva friskvård, idrotts- och vandrarhemsrörelse samt skol- och
utbildningsverksamhet.

Två medarbetare av de aktiva bolagen har en ordföranderoll.
Av de 44 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare med
registrerade engagemang. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte återkopplat
med någon blankett för dessa. Motivet anges vara att det inte har inkommit någon
skriftlig anmälan från någon av dessa medarbetare till ansvarig chef eller
förvaltningen.
Enligt uppgift är det länge sedan förvaltningen gjorde en genomgång av befintliga
bisysslor hos medarbetarna. I dagsläget finns det totalt 7 aktuella anmälda bisysslor
som blivit bedömda och godkända av förvaltnings chefen. I samband med
granskningen har barn- och ungdomsförvaltningen informerat ansvariga chefer om
att förbättra arbetet med att efterfölja regionens riktlinjer.
Inom barn- och ungdomsförvaltningen har de som rutin att ta upp frågan om
bisysslor på det årliga medarbetarsamtalet. Ansvarig chef bedömer under samtalets
gång om det är en tillåten bisyssla eller ej. Om bisysslan anses som tillåten har det
inte gjorts någon skriftlig anmälan eller bedömning och därför finns det inte heller
någon skriftlig bedömning från förvaltningschefen. Detta kan förldara bristen på
inkomna anmälningar om bisyssla från medarbetarna.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på barn- och utbildningsförvaltningen inte är helt tillräcldig.

Region Gotland

PwC

12 av 22

113

Brister i barn- och utbildningsförvaltningens hantering avseende bisysslor har
noterats. I enlighet med riktlinjerna uppger förvaltningen att de ansvariga cheferna
årligen upp frågan med medarbetarna i sin förvaltning. Dock görs ingen
dokumentation av detta, utan medarbetaren får ett muntligt besked från ansvarig
chef.
Med hänsyn till att förvaltningen inte hade någon blankett för de registrerade bolagen
vi har granskat och det enligt nuvarande rutin inte sker någon dokumentation är det
sannolikt att det finns ytterligare bisysslor där dokumentation saknas.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3·1.5·

Gymnasie- och vuxenutbildningsjörvaltningen

På Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 401
anställda. Av dessa har 80 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket
motsvarar ca 20 procent av de anställda. När aVTegistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 17 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
o

o

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot
företagsekonomi, redovisning, boksluts arbeten och bokföring samt
konsultverksamhet med avseende på företags organisation och utveclding
(flera bolag).
Tränings- och konsultverksamhet inom kost och motion.

o

Bolaget ska projektera, bygga samt idka elproduktion och elhandel med egna
och/eller inhyrda vindkraftverk.

o

Bolaget ska bedriva psykoterapeutiska tjänster innefattande bl a
krishantering, rehabilitering genom personliga samtal.

Av de 17 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare med
registrerade engagemang. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har
återkopplat med en blankett för dessa.
Personen som har anmält sin bisyssla har lämnat in blankett 2 gånger, 2013 och 2014.
Bedömning har gjorts för 2013 men inte för 2014. Under granskningens gång uppger
förvaltningen att en bedömning har gjorts även för 2014 och bisysslan har blivit
godkänd.
I november 2014 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 6 anmälda och
godkända bisysslor samt 3 stycken som har inkommit från medarbetare och väntar på
bedömning. Enligt uppgift rapporterar förvaltningen godkända bisysslor till
nämnden, vilket styrks genom protokoll från februari samt oktober 2014.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har som rutin att ge information till
medarbetaren vid den förvaltningsgemensamma introduktionsträffen. Vidare har de
en stående punkt under medarbetaresamtalet att informera och diskutera
förekomsten av bisyssla hos medarbetaren. Utöver det har gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen slackat ut ett mail till medarbetarna där de begärt in
uppgifter om bisysslor. Det skedde under våren 2013 samt sommar/hösten 2014. Vi
har inte inom ramen för denna granskning inte tagit dela av resultatet av detta.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inte är helt tillräcldig.
I enlighet med riktlinjerna informerar förvaltningen sina medarbetare om deras
anmälningsplikt vid ett gemensamt tillfälle. Vidare rapporterar förvaltningen de
godkända bisysslorna till nämnden ett par gånger per år. Däremot saknas en
sammanställning över samtliga anmälda bisysslor.
Brister har framkommit i vår verifiering, då vi endast erhöll 1 av 8 efterfrågade
blanketter. Resultatet indikerar att det är sannolikt att det förekommer fler bisysslor
än vad som anmälts till förvaltningen.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.6.

Socialförvaltningen

På Socialförvaltningen finns vid granskningstillfället 1861 anställda. Av dessa har 372
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 31 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
Ii>

Ii>

Ii>

ro

Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, rådgivning och
konsultationer inom området försäkring, fond, finanskonsultationer inom
management och ledarskap.
Uppdrag inom marknadsföring, sponsring och försäljning. Journalistiska
uppdrag inom samtliga medier. Moderator och konferencieruppdrag ingår
också i verksamheten.
Friskvård med helhetstänkande. Inriktning på massage, kost, stress och
träning.
Bolaget ska bedriva motions- och idrottsverksamhet, lokaluthyrning.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en VD-roll.
Av de 31 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare. Enligt
uppgift har det inte inkommit någon skriftlig anmälan från någon av dessa

Region Gotland

PwC

14 av 22

115

medarbetare till ansvarig chef eller socialförvaltningen. I dagsläget har
socialförvaltningen ca 40 anmälda och registrerade bisysslor.
Socialförvaltningen uppger att de arbetar utifrån regionens centrala policy och
riktlinjer. Förvaltningen följer upp bisysslan vid varje enskilt medarbetarsamtal. De
anmälda bisysslorna sldckas till förvaltningschef för beslut. Förvaltningen uppger att
beslutet följs upp årsvis, dock har vi i granskningen ej tagit del av denna uppföljning.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på socialförvaltningen inte är helt tillräcklig.
Brister har framkommit i vår verifiering, då vi endast erhöll 1 av 8 efterfrågade
blanketter. Mot bakgrund till resultatet är sannolikheten att förekomsten avanmälda
bisysslor är fårre än vad som finns i verldigheten.
Det saknas även en dokumentation över totalt anmälda bisysslorna inom
förvaltningen, trots att förvaltningen beskriver att de har gjort en insats för att fånga
upp eventuella bisysslor.
Förvaltningen har inte redovisat några anmälningar och beslut för de registrerade
bolagen i samband med vår verifiering. Resultatet indikerar att det är sannolikt att
det förekommer fler bisysslor än vad som anmälts till förvaltningen.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.7

Sel'vicejörvaltningen

På Serviceförvaltningenfinns vid granskningstillfållet 545 anställda. Av dessa har 109
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 9 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
III

Caf€~verksamhet

III

Hovslageri, in- och tillridning, smidesarbete samt service till djurskötsel.

€l

o

med camping och minigolf.

Försäljning och montering av inredning i transportbilar, samt elinstallationer
i bil. Försäljning av släp, båtar, motorer, industri- och trädgårdsprodukter
med tillhörande service. Med industriprodukter menas elverk, pumpar och
bandvagnar.
Byggnad av hus, renovering och till-, ombyggnation.

Av de 9 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare.
Serviceförvaltningen återkopplat med 2 blanketter. Enligt uppgift har förvaltningen
inte inhämtat någon blankett för resterande 6 medarbetare. Förvaltningen uppger att
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av medarbetarna fått ett muntligt godkännande av ansvarig chef. 1 medarbetare
gjorde anmälan av bisysslan och fick godkännande för ett antal år sedan, dock har
förvaltningen inte kunnat återfinna anmälan. Övriga 3 har inte anmält sin bisyssla till
ansvarig chef.
2

Enligt uppgift salmas rutin för rapportering av registrerade bisysslor till nämnden.
Förvaltningen uppger att under gransIrningens gång har förvaltningens
ledningsgrupp haft ett möte inom området och förtydligande har gjorts om när en
bisyssla ska anmälas. Cheferna har även uppmanats om att ta upp detta ytterligare en
gång med medarbetarna under hösten 2014.
I dagsläget har servicebyggnadsförvaltningen 37 anmälda bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granslming bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på Serviceförvaltningen inte är helt tillräcldig.
Brister har noterats i vår verifiering avseende serviceförvaltningens hantering av
dessa. Enligt uppgift arbetar serviceförvaltningen i enlighet med regionens riktlinjer.
Däremot salmas en sammanställning över samtliga anmälda bisysslor, då
medarbetaren många gånger får muntliga besked från ansvarig chef.
Trots salmade blanketter påvisar verifieringen ändå att de ansvariga cheferna har en
viss dialog med medarbetarna som meddelar eventuella bisysslor.
Dock indikerar det att det är sannolikt att fler bisysslor har blivit anmälda till
ansvarig chef än vad det finns skriftlig dokumentation. Eftersom ingen samlad
dokumentation över anmälda bisysslor finns att tillgå kan vi ej uttala oss om de som
har anmälts av medarbetare, men fått avslag eller blivit godkända.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.8.

Ledningskontol'et

På Ledningskontoret finns vid granskningstillfållet 57 anställda. Av dessa har 11
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 19 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 6 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
a

Jordbruksverksamhet.

a

Al<tiebolagets verksamhet ska vara att leverera bioenergi.

a

Försäljning och utveckling av IT-baserade hjälpmedel samt därtill relaterad
konsultver ksamhet.
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e

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla
risldcapital samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en ordföranderoll.
Av de 6 aktiva bolagen enligt ovan har vi efterfrågat anmälan och beslut avseende 3
medarbetare. Ledningskontoret återkopplade med en av dessa. De 2 blanketter som
inte har inkommit borde även dessa finnas registrerade enligt ledningskontoret.
Enligt uppgift kommer ledningskontoret att begära in dessa.
I dagsläget har ledningskontoret sammantaget 7 registrerade bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på ledningskontoret inte är helt tillräcldig.
Vissa brister noteras i verifieringen där de har missat att få in blanketter från
medarbetare. Granskningen påvisar att det inte finns någon rutin för att fånga upp
eventuella bisysslor. Detta sammantaget kan innebära att det finns medarbetare som
inte har anmält sin bisyssla.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3·1.9·
På Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 1 396 anställda.
Av dessa har 310 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 22
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 41 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
fil

Föremålet för bolagets verksamhet är konsult inom anestesi- och intensivvård.

"

Bolaget ska bedriva konsultläkarverksamhet i olika vårdformer inom hälsooch sjukvården, bedriva bemanningsverksamhet inom hälso- och
sjukvårdssektorn, bedriva utbildning och konsultverksamhet inom media,
journalistik, medicin och ledarskap.

e

Legitimerad psykolog med inriktning på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och
Dialektisk beteendeterapi (DBT). Utbildning, handledning och behandling.

Q

e

Företaget ska bedriva bemanning/uthyrning av vård och omsorgspersonal
inom hälsosjukvård/äldreomsorg samt ledsagning, avlösning och hemtjänst.
Teckenspråk, producera och försälja teckenspråksmaterial och
teckenspråksrelaterade webbtjänster, utbildningsmaterial, försäljning och
presentartildar med tryck
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19

I två av de aktiva bolagen har medarbetaren på Regionen en ordförande/VDroll.

Av de 41 aktiva bolagen efterfrågade vi blanketter för 8 medarbetare. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har inte återkopplat med någon anmälan. Av olika
anledningar saknas skriftlig anmälan från medarbetaren. Motiven anges vara att
medarbetaren själv inte anser sig ha en bisyssla och har anmält detta till närmaste
chef utan att detta dokumenterats. Det är maka/make som driver företag och
medarbetaren endast registrerats i bolaget eller att bolaget har varit vilande.
Enligt uppgift sker kontroll av bisysslor i samband med medarbetarsamtalet.
Ansvaret är delegerat till närmaste chef att följa upp.
I maj

2014

hade förvaltningen

2

registrerade bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte är tillräcldig.
Brister har noterats i vår verifiering avseende hälso- och sjukvårdsförvaltningens
hantering av dessa. Enligt uppgift arbetar förvaltningen i enlighet med regionens
riktlinjer. Däremot saknas en sammanställning över samtliga anmälda bisysslor, då
medarbetaren många gånger får muntliga besked från ansvarig chef.
Om förvaltningen har gjort en insats för att fånga upp eventuella bisysslor framgår ej.
Med hänsyn till att förvaltningen ej hade någon blankett för de registrerade bolagen
vi har granskat indikerar det att det finns många medarbetare som inte har anmält
sin bisyssla.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regiunens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.
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4..

Avstämning mot kontrollmål

Det finns ett
ändamålsenligt regelverk
rörande anställdas
eventuella bisysslor

Det finns'
system och rutiner för att
följa upp anställdas
bisysslor.

I allt väsentligt tillräcklig
Region Gotland har tagit fram riktlinjer för Bisysslor, antagen 2008 samt
reviderad 2011. Riktlinjerna bedöms till viss del ändamålsenliga. Dock
skulle dessa riktlinjer förbättras och utvecklas något för att förtydliga
uppföljningar inom området.
Inte helt tillräcklig
Enligt rutinerna ska förvaltningarna informera medarbetarna om deras
skyldigheter att anmäla sin eventuella bisyssla. Av intervjuer framgår
att detta genomförs.
Av riktlinjerna framgår att förvaltningen ska följa upp förekomst av
bisysslor årligen. Av intervjuer framkommer att det finns rutin att det
genomförs i samband med medarbetarsamtal samt nyanställningar.
Dock finns inga riktlinjer eller rutiner som tydliggör för hur
förvaltningarna ska samla blanketterna (anmälan och beslut) eller hur
de ska återrapportera till nämnd för att regionen ska få en helhetsbild
av bisysslorna.

Regelverket för
anställdas bisysslor
efterlevs.

Ej tillräcklig
Enligt riktlinjerna ska anställda vid regionen årligen anmäla eventuell
bisyssla till ansvarig chef.
Vår bedömning bygger på de brister som har framkommit i vår
verifiering.
Det har endast har inkommit ett fåtal blanketter (anmälning och beslut)
av vårt urval vilket indikerar det att medarbetarna inte anmäler sina
bisysslor enligt riktlinjerna.
Resultatet av vår verifiering är:
Barn- och utbildningsförvaltningen O av 8 blanketter
Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 av 5 blanketter
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 av 8 blanketter
Kultur- och fritidsförvaltningen 1 av 5 blanketter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen O av 8 blanketter
Socialförvaltningen O av 8 blanketter
Serviceförvaltningen 2 av 8 blanketter
Ledningskontoret 1 av 3 blanketter
Teknikförvaltningen 3 av 4 blanketter

Det sker regelbundna
genomgångar med de
anställda rörande
regelverket avseende
bisysslor.
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Av våra intervjuer framgår det av förvaltningschefer/personalchefer att
ansvariga chefer ställer frågan om bisysslor med medarbetarna årligen
i samband med medarbetarsamtal. Dock finns ingen dokumentation på
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att detta genomförs
Enligt uppgift från förvaltningschefer/personalchefer är det endast en
förvaltning (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) som löpande
rapporterar till nämnden om aktuella bisysslor.
Efter en översiktligt kontroll av förvaltningarnas protokoll har vi noterat
att övriga förvaltningar inte har rapporterat några bisysslor till nämnden
under 2014.
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Bilaga 1 .. Checklista bisysslor
Är bisysslan tillåten eller förbjuden? - Checldista för bedömningen av bisysslors
förtroendeskadlighet.
Bestämmelsen i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot fÖltroendeskadliga
bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in när man skall bedöma om
en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör
sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till
privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bisyssleregeln. Man bör sedan göra en
samlad bedömning av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för
arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att
förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör man ta
hänsyn till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, och dels vad
bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den skall kunna vara ett stöd för
arbetsgivare och arbetstagare när de skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Det är
naturligtvis inte tanken att den med automatik skall kunna leda fram till rätta svaret på frågan
om förtroendeskadligheten.
Är verksamheten en bisyssla i lagens mening?
Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen?
Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren?
3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och
som bedrivs vid sidan av huvudanställningen?
4. Är det fråga om enbalt medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot i en
förening?
5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t.ex. att utöva en hobby eller
att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter?
6. Innebär aktiviteten, t.ex. förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är
engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i 1jänsten?
1.

2.

Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en
bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att
det inte handlar om en bisyssla i lagens mening.
Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara
särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna
eller myndigheten/förvaltningen'?
Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där han eller hon är anställd,
arbetsuppgifter som innebär
- rättskipning
- myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter,
tillstånd, bidrag m.m. för enskilda personer och företag)
- upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)
- tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet
- förvaltning av egendom
- ledning av myndigheter/förvaltningar ener verksamheter inom dessa

Region Gotland

PwC

21 av 22

122

Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens föltroende för
arbetstagaren eller myndigheten.

Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar?
1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller
verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan
myndigheten/förvaltningens verksamhet?
2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och
bisysslan?
3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag?
4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag?
5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?
6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet?
7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag?
8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet?
9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. en myndighets behov av expeltis, att arbetstagaren åtar sig
bisysslan?

Om svaret på någon av frågorna 1 - 6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens
förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar
risken.
Har bisysslan sådan omfattning att risken för fÖltroendeskada ökar?
Är bisysslan tidskrävande?
Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk mt?
3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan
ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög?
1.

2.

Om svaret på fråga 1 och/ eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga
ja, minskar risken.
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Handlingstyp Medborgarförslag

Anders Lindholm

Datum 4 mars 2015

Regionstyrelsen

Med borga rförslag:
Aterköp av Ekängen för flyktingboende

Förslag till beslut
Ledningskontorets utlåtande antas som svar på medborgarförslaget

--------------------------

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Solveig Malmström att Region Gotland borde återköpa
det före detta äldreboendet Ekängen i Garda för att använda som flyktingboende. I
förslaget framför Malmström på att anläggningen står tom och att den borde vara
idealisk för den föreslagna verksamheten. Hon pekar även på att fmansiellt stöd fmns
att få genom Migrationsverket.

Bedömning
Ledningskontoret har i dialog med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit
fram ett förslag till en gemensam avsikts förklaring som underlag för asylboende och
etablering av nyanlända på Gotland. Avsiktsförklaringen redogör bland annat
inblandade parters ansvar och hur dessa olika parter kan bidra till att skapa ett bra
asylmottagande. Förslaget till avsikts förklaring kommer att behandlas i fullmäktige och
därefter kan regionens förvaltningar ta sig an de olika uppgifter som kommer ur
denna. Som en del av det förberedande arbete som föreslås, ingår att starta arbetet
med att identifiera lämpliga boenden runt om på Gotland.

I
Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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När det gäller arbetet med att identifiera lämpliga boenden för asylsökande är avsikten
att detta ska ske i ett större sammanhang där för- och nackdelar hos de olika
alternativen får vägas mot varandra. Det finns därför inga skäl att i detta läge peka ut
objekt som mer eller mindre lämpliga än andra. Ledningskontoret tycker dock att det
är positivt med det stora engagemang som många privatpersoner och ideburna
organisationer visar i frågan kring ett ökat tlyktingmottagande.
Med ledningskontorets bedömning som grund anses medborgarförslaget besvarat.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäkti e skall besluta om. Texta

Motivering
Skriv här varmr du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan mreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter d
uå
p. ett eller fl era friståen d
e ar
k som fcogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfårslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfårslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

D
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

}/; () /1- lO - J.I

Nat:t~ !i1tduts~
NamnfOrtydlig'ande

S 6/7/t.t6 ll1aJJnstro

Adress
Postadress
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Bilaga: Motivering.
Vi har idag största flyktingström i modem tid, vinter och kyla nalkas. Människor flyr i skräck,
fasa och ängest för sina liv. Bland annat frän IS som med förfärande brutalitet dödar
oskyldiga människor.
Det finns som sagt statligt finansiellt stöd till kommuner enligt Migrationsverket.
Ekängen skulle vara idealiskt till flyktingboende. Jag vet hur där ser ut, har jobbat där en tid
när det var äJderdomshem. Sorgligt att Ekängen, denna idyll, stär där tom till ingen nytta, när
stora humana behov finns för flyktingar, som där kan få trygghet, varm bostad och mat.
Ekängen har drygt 30 rum, storkök, matsal, sällskaps- och hobbyrum, toaletter, även för
funktionshindrade, hiss, dusch, bastu, personalutrymmen, kontor, förråd etc.
Hela fastigheten har uppvärmning med värmepump med tillräcklig kapacitet enligt mäklaren
vid Fastighetsbyrån.
En intilliggande fastighet med bland annat en lägenhet ingår i köpet. Huruvida inredning med
möbler ingär vet jag ej, men skulle självklart vara en fördel, bör gä att förhandla om.
I närheten finns nybyggd

grund~

och förskola.

Utemiljön kring Ekängen har vacker, ängsliknande karaktär på den gotländska landsbygden.
Det som behövs är tolk och kokerska. Polikliniskt vid behov: medicinskt, kurativt, socialt och
psykologiskt stöd.
Bästa politiker: Ett unikt tillfälle att för en blygsam köpesumma ställa upp med human insats
för en grupp nödställda, utlämnade medmänniskor och det är bråttom.
Så öppna era hjärtan.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Holm

Datum 5 mars 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Uppmuntra idrottare
som har tagit SM-medalj
Förslag till beslut

Att regionfullmäktige från och med 2015 årligen uppmärksammar gotländska
SM-medaljörer inom idrotten.
Att ledningskontoret och kultur- och fritids förvaltningen får i uppdrag att
utarbeta en lösning för hur och i vilket sammanhang detta kan ske.
Att kultur- och fritids förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en lämplig lösning
för hur man årligen kan bevaka vilka som blivit medaljörer.

Bakgrund

I ett medborgarförslag föreslås regionfullmäktige besluta om att särskilt
uppmärksamma idrottare som tagit SM-medalj. Syftet skulle vara att
uppmuntra goda förebilder vars insatser verkar positivt för Gotland.
Medborgarförslaget har även behandlats i kultur- och fritidsnämnden som ser
positivt på förslaget.

Bedömning

Idrottare som utmärker sig och är goda ambassadörer för Gotland är viktiga
som förebilder. Inom Region Gotland uppmärksammas bland annat kulturen
genom ett eget pris och en ceremoni i regionfullmäktige. Att på ett likvärdigt
sätt även uppmärksamma idrotten och de människor vars insatser också
påverkar Gotland positivt, förefaller ytterst rimligt.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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---- --Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03

-----Protokoll

KFN § 6
Presidiet § 6

Internremiss. Medborgarförslag. Uppmuntra idrottare som har tagit
SM-medalj, RS 2014/355
KFN 2014/417
- Kultur- och fritids förvaltningen 2015-01-09

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Nämnden ser positivt på förslaget och föreslår att regionstyrelsen uppdrar till kulturoch fritids förvaltningen och lednings kontoret att tillsanunans utarbeta en möjlig
lösning för genomförande av medborgarförslaget.

Förslagsställaren föreslår att Regionen ska uppmärksanuna idrottare som tagit SMmedalj då de är goda förebilder och oombedda ambassadörer för Gotland. Dessa har
inte särskilt uppmärksammats av kommunen/regionen tidigare och förslagsställaren
menar att det bör göras.
Kultur- och jritidsforvaltningen instämmer med förslagsställaren om det goda med förslaget,
att uppmärksamma människor vars insatser verkar på ett positivt sätt för Gotland.
Däremot anser förvaltningen att ansvaret för bevakning av medaljörer bör ligga hos
Gotlands Idrottsförbund eller annan lämplig organisation som fokuserar just på
idrottsfrågor. Medaljörer skulle kunna uppmärksammas vid den årliga idrottsgalan som
hålls av Gotlands Idrottsförbund. Kriterierna för SM-status kan enligt förslaget
utformas gemensamt mellan aktuell organisation och kultur- och fritids förvaltningen.
Roger Wärn (M) och Rolf K Nilsson (!vI) överlämnade ett yrkande daterat Visby 2015-02-03,
bilaga till protokollet.
Yrkandet föranledde ingen omröstning och nämnden enades om beslutet.

Expedieras:
LK, Ulrika Holm
Registrator-rs

Justerare:

129
Bilaga KFN § 6

YRKANDE
Syftet med medborgarförslaget är att Regionen (det Gotländska samhället) ska visa sin
uppskattning för den prestation och goda marknadsvärde Gotland erhåller vid SMmedalj.
Att överlåta detta ansvar till annan organisation går inte att göra. Idrotten har idag sina
egna priser och uppvaktningar i samband med Idrottsgalan i början av året. Redan idag
är galan på gränsen av antalet priser som går att dela ut under en kväll.
Uppskattningen kan ske med diplom och blommer vid återkomsten till ön eller som förslagsställaren skriver, i ljusgården på Visborg.
För att underlätta arbetet med att lokalisera pristagare involveras specialförbunden och
GI.

i

på att medborgarför aget genomförs med ovanstående anpassning.

~iSbY 20~-02v /;Wärn CM)
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Marie Flemström

Datum 9 januari 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag. Uppmuntra idrottare som tagit SMmedalj, RS 2014/355
Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund
F örslagsställaren föreslår att Regionen ska uppmärksamma idrottare som tagit
SM- medalj då de är goda förebilder och oombedda ambassadörer för Gotland.
Dessa har inte särskilt uppmärksammats av kommunen/regionen tidigare och
förslagsställaren menar att det bör göras.

Bedömning
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om det goda med förslaget, att
uppmärksamma människor vars insatser verkar på ett positivt sätt för Gotland.
Däremot anser förvaltningen att ansvaret för bevakning av medaljörer bör ligga
hos Gotlands Idrottsförbund eller annan lämplig organisation som fokuserar
just på idrotts frågor. Medaljörer skulle kunna uppmärksammas vid den årliga
idrottsgalan som hålls av Gotlands idrottsförbund. I<riteriema för SM-status
kan enligt förslaget utformas gemensamt mellan aktuell organisation och
kultur- och fritids förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
förvaltn ingsdirektör

Marie Flemström
fritidschef

Ir;:
Besöksadress Skeppsbron 24
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Uppmuntra idrottare som har taQit SM-medalj

•
•
•
•

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

Vi har mån a otländska idrottare som visat
IIframfötterna och ta it SM-medar enom åren och
som inte u märksammats särskilt av kommunen,
Dom har 'u varit oda förebilder och dessutom
oombedda ambassadörer för sin kommun/re lon.
Detta måste re ion Gotland ändra å nu!
F
ll

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

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till
ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

2014-06-1
NamnfOrtydligande

Jan Alamo
SöderväQ 44 A

Adress

Postadress

621 58 Visby
E-postadress

'an.alamo

hotmail.com

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Kommunalrådet ger idrottaren, när denne
kommit tillbaka till ön, regionens designade
diplom och bjuder denne på kaffe och tårta i
Ljusgården på Visborg.
samt

•
•

Uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnd/förvaltningen
att i samarbete med Gotlands idrottsförbund
gemensamt utforma och besluta om kriterier för
vad som kan ingå i SM-status
samt
Uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
ansvara för bevakning av kommande pristagare,
så att ingen missas.

•
•
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Ärendenr RS 2014/679
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 16 februari 2015

Regionstyrelsen

Motion - Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion ti.ll regionfullmäktige med förslag att Region Gotland mer aktivt ska utnyt~a LIS-verktyget, för
att stimulera utvecklingen av landsbygden.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn ti.ll behovet av utveckling, särskilt på
landsbygden, utan att äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas naturoch friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk
US -områden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten
har ti.llgång ti.ll stränderna samt att säkerställa att djur- och växtlivet har goda
livsvillkor.
Det är upp ti.ll varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad
som klassas som landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt. På
detta sätt kan strandskyddet ta hänsyn ti.lllokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LISområde får vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära
läge för åtgärden eller byggnaden bidrar ti.ll utvecklingen av landsbygden.
I motionen sägs bland annat: "Vi uppfattar att det råder en väldigt klar mcyon"tet
bland gotlänningarna att vi ska värna strands~ddet genom att inte bef?ygga de yttersta 100
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metrarna närmast strandli,yen. Detta område är avgijrande for att bibehålla allmänhetens
tillgänglighet till stranden och for att undvika privatisering'~
I motionen yrkas att:
1. regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS-områden, utöver dagens, över hela Gotland.
2. regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mer
bebyggelse och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter
från strandlinjen.

Bedömning
Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut § 15/2015. Där sägs följande under Bedömning:
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att
tillgodose något av strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att
utöka strandskyddet till maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat
strandskydd på stora delar av Fårö, Östergarnslandet och Storsudret och längs
delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo socknar. På övriga delar av Gotland
gäller 100 meter generellt strandskydd med några undantag där strandskyddet
är upphävt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att om region fullmäktige ställer sig
bakom den nu aktuella motionen innebär det att regionen också säger nej till
möjligheten att peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade
området på Gotland. Det gäller i sådant fall alla de områden med endast 100
meter strandskydd, men innebär även inskränkningar i möjligheterna att peka
ut potentiella områden på Östergarnslandet där utökat strandskydd råder och
där det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, där utpekande t av LIS-områden utgör en del av arbetet. Regionen
har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det finns ingen skyldighet för regionen
att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan utpekade LIS-områdena
på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med hänvisning till ovan anförda att
motionens andra yrkande utgör ett betydande hinder att genomföra motionens
första yrkande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut
lämpliga LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det visst finns
intresse för och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena.
Vändburg, Burgsviks hamn och Majstregården utgör exempel på detta.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till
framgång ligger i att utpekande t av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden
kom till i ett skede när den nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. U tpekandet av LIS-områden hann dock
påbörjas i översiktsplanen och har därefter fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och den
fördjupade översiktsplanen för Fårö och försätter nu i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och I<atthatntnarsvik.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Godand ska prioriteras, före annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att
ge satnhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa
delar av Godand i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Sammanfattningsvis bedömer satnhällsbyggnadsförvaltningen att motionens
andra yrkande motverkar syftet med motionens fårsta yrkande samtidigt som
det första yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätta arbetet med
framtagandet av LIS-områden, vilket satnhällsbyggnadsförvaltningen ändå bedömer är syftet med motionen. Motionen bör därför avslås i sin helhet.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än
byggnadsnämnden och stöder därför nämndens beslut.
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Motion

Utnyttja LIS områden till att skapa landsbygdsutveckling
Den levande landsbygd som Gotland har är en stor resurs för öns utveckling. Vi är snart det enda
länet med just en levande landsbygd eftersom övriga län går mot en snabb befolkningskoncentration
mot städer med omland. Men utvecklingen på Gotlands landsbygd är dock inte oproblematisk, vi ser
en gradvis uttunning av boende och service.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför måste alla
boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja sina starka sidor.
Gotlands landsbygd har en stor outnyttjad resurs, nämligen de 80 mil kust runt hela Gotland. En
nyligen gjord utredning som är framtagen i samband med utpekandet av LIS områden visar att
endast 20 % av öns kuststräcka är bebyggelseinfluerad.
Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet bland gotlänningarna att vi skall värna
strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100 metrarna närmast strandlinjen. Detta område
är avgörande för att behålla allmänhetens tillgänglighet till stranden och för att undvika privatisering.
Centerpartiet stödjer helt detta synsätt.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt över vatten har
under de senaste årtiondena stadigt stärkts hos allmänheten som en avgörande livskvalitet man
väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera kustnära byggande, för både boende och
verksamheter, som en utvecklingsfaktor för landsbygden på Gotland är helt nödvändigt om vi skall
kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
År 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut områden för
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efterfem år med den nya lagen så har endast
ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Gotland. Lagförändringen har inte fått något stort
genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det behöver pekas ut väsentligt fler LIS områden än idag,
eftersom andra prövningsgrunder gör att många LIS områden i praktiken blir outnyttjade på grund av
andra skäl.
Med hänvisning till ovan yrkar jag att
- regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS områden, utöver dagens, över hela Gotland.
- regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mera bebyggelse och
verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meterfrån strandlinjen.
Vänge 2014-11-28

Lars Thomsson
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Protokoll

BN § 15

Svar p§ remiss - Utnyttja LIS-omr§den till att skapa
landsbygdsutveckling
BN 2014/9762
- SBF den 12 december 2014
Au § 5
RS 2014/679

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden avstyrker motionen i sin helhet.

Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfulhnäktige som
handlar om att Regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskaosutveckling i strandnära
lägen, till att skapa landskapsutveckling.

När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att ut:veclda ett ändamålsenligt
strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveclding, särskilt på landsbygden, utan att
äventyra det långsilctiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.
Genom de nya bestärrunelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiletsplaner
peka ut områden för landsb;gdstrt:urkling i strandnära lägen, sk LIS-områden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiletiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång
till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
Idassas som landsbygdsut:veclding i strandnära läge lokalt och regionalt. På detta sätt kan
strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LIS-område får
vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge för åtgärden eller
byggnaden bidrar till ut:vecldingen av landsbygden.
Av motionen framgår uppfattningen att "det råder en Uildigt klar majoritet bland
gotlänningarna att '1i ska virna strandskyddet g:nomatt inte kby;jga de yttersta 100 rrFtrarna
närrrnst strandlinjen » och att"detta område är mgärande får att bibehålla allrriinhetens tillgängligfoet
till stranden och får att undUka priwtisering".

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

/
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I motionen yrkas att:
1. Region Gotland aktivt ska verka för att peka ut betydligt fler LIS-områden,
utöver dagens, över hela Gotland.
2.

Regionen aktivt ska verka för att underlätta landsbygdsutveckling med mer
bebyggelse och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från
strandlinjen.

Bedömning
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att tillgodose något av
strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att utöka strandskyddet till
maximalt 300 meter. För nänrarande gäller utökat strandskydd på stora delar av Fårö,
Östergarnslandet och Storsudret och längs delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo
socknar. På övriga delar av Gotland gäller 100 meter generellt strandskydd med några
undantag där strandskyddet är upphävt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att om Regionfullmäktige ställer sig bakom
den nu aktuella motionen innebär det att Regionen också säger nej till möjligheten att
peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade området på Gotland. Det
gäller i sådant fall alla de områden med endast 100 meter strandskydd, men 1nnebär även
inskränkningar i möjligheterna att peka ut potentiella områden på Östergarnslandet där
utökat strandskydd råder och där det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en
ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden utgör en del av arbetet.
Regionen har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det fmns ingen skyldighet för
Regionen att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan utpekade LIS-områdena
på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100 meter.
Samhällsbyggnadsfönraltningen bedömer med hänvisning till ovan anförda att
motionens andra yrkande utgör ett betydande hinder att genomföra motionens första
yrkande.
Samhällsbyggnadsfönraltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LISområden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter
lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också Samhällsbyggnadsfönraltningens bedömning att det visst fmns intresse för
och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg, Burgsviks
hamn och Majstregården utgör exempel på detta.

Justerare:

;....._.:......................... :
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Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som
syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger i
att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och
väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på att
LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den
lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden kom till i ett skede när den nu
gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden andra
mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. Utpekandet av
LIS-områden hann dock påbörjas i översiktsplanen och har därefter fortsatt i samband
med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och
den fördjupade översiktsplanen föl' Fårö och försätter nu i arbetet med framtagandet av
den fördjupade översiktsplanen föl' Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Om utpekandet av LIS-områden föl' resterande delar av Gottland ska prioriteras, före
annan planerad översiktlig planering, fmns anledning att överväga att ge
Samhällsbyggnadsfönraltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden föl' dessa delar av
Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadsfönraltningen att motionens andra
yrkande motverkar syftet med motionens första yrkande samtidigt som det första
yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden
sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätt arbetet med framtagandet av
LIS-områden, vill(et Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå bedömer är syftet med
motionen. Motionen böl' därför avslås i sin helllet.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnac1snamnd@gotland.sc

Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

dragsbestyrkande:
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Avdelning bebyggd miljö
Gunnar Gustafsson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 12 december 2014

Byggnadsnämnden

Svar på remiss av Motion - Utnyttja LIS-områden till att
skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut
Motionen avstyrks i sin helhet.

Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfullmäktige
som handlar om att Regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskaosutveckling i
strandnära lägen, till att skapa landskapsutveckling.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på
landsbygden, utan att äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och
fril uftsvä rd e n.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LlSområden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste det
långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
klassas som landsbygdsutveckling i strand nära läge lokalt och regionalt. På detta
sätt kan strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LlSområde får vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge
för åtgärden eller byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Av motionen framgår uppfattningen att "det råder en väldigt klar majoritet bland

gotlänningarna att vi ska värna strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta
100 metrarna närmast strandlinjen" och att "detta område är avgörande för att
bibehålla allmänhetens tillgänglighet till stranden och för att undvika privatisering".
I motionen yrkas att:
1. Region Gotland aktivt ska verka för att peka ut betydligt fler LIS-områden,
utöver dagens, över hela Gotland.
2.

Regionen aktivt ska verka för att underlätta landsbygdsutveckling med
mer bebyggelse och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter
från strandlinjen.

Bedömning
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att utöka
strandskyddet till maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat strandskydd
på stora delar av Fårö, Östergarnslandet och Storsudret och längs delar av kusten i
Lau, När och Grötlingbo socknar. på övriga delar av Gotland gäller 100 meter generellt strandskydd med några undantag där strandskyddet är upphävt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att om Regionfullmäktige ställer sig
bakom den nu aktuella motionen innebär det att Regionen också säger nej till
möjligheten att peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade
området på Gotland. Det gäller i sådant fall alla de områden med endast 100 meter strandskydd, men innebär även inskränkningar i möjligheterna att peka ut
potentiella områden på Östergarnslandet där utökat strandskydd råder och där
det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden utgör en del av arbetet. Regionen har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det finns ingen skyldighet för Regionen att pröva
att peka ut LIS-områden. Flera av de redan utpekade LIS-områdena på Storsudret
och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med hänvisning till ovan anförda att
motionens andra yrkande utgör ett betydande hinder att genomföra motionens
första yrkande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade
möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det visst finns intresse för och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg,
Burgsviks hamn och Majstregården utgör exempel på detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete
som syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till fram-
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Region Gotland

gång ligger i att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen,
med konsekvens och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LiS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet
på att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen.
Den lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden kom till i ett skede
när den nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid
den tiden andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. Utpekandet av LIS-områden hann dock påbörjas i översiktsplanen och
har därefter fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och den fördjupade översiktsplanen för Fårö
och försätter nu i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen
för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gottland ska prioriteras,
före annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa delar
av Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att motionens
andra yrkande motverkar syftet med motionens första yrkande samtidigt som det
första yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden
sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätt arbetet med framtagandet av LIS-områden, vilket Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå bedömer är
syftet med motionen. Motionen bör därför avslås i sin helhet.

Avdelning bebyggd miljö

Christian Hegardt
Avdelningschef/
Stadsarkitekt
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Ärendenr RS 2014/680
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

eara Juniwik

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Motion. MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i
Region Gotlands kök
förslag till beslut
Motionen avslås.
Bakgrund
Alexander Jansson(C) och Eva Ahlin(C) föreslår i en motion att Region Gotland ska
införa krav på att det kött som upphandlas till regionens måltider är fritt från MRSA.
Motionärerna påpekar bland annat i sin motion att på senare tid har det upptäckts att
alltmer av det kött som importerats till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark
har förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % 2012. Man
nämner också att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de
kan sprida MRSA. Motionärerna menar att det är mycket alarmerande och kan skapa
stora problem framöver med verkningslös antibiotika.
MRSA är en antibiotikaresistent hudbakterie som förekommer både hos människor
och djur i Sverige och i andra länder. MRSA är i första hand känd som orsak till
svårbehandlade sjukhus spridda infektioner hos människor. Idag är dock
samhälls förvärvad MRSA vanligare än sjukhusförvärvad MRSA i Sverige. Liksom
vanliga stafylokocker kan MRSA bäras utan symptom både hos djur och människor.
I Sverige är dock situationen bättre än i andra länder när det gäller utbredning av
MRSA. I en kartläggning från hösten 2014 som bland annat genomförts av
J ordbruksverket, visar resultatet att svenska avelsgrisar är fria från MRSA.
Myndigheten menar att det förebyggande arbetet som sker ger denna gynnsamma
situation. Ett exempel som anges är den importkontroll som görs där prover tas för
MRSA på avelsgrisar som förs in i Sverige.
MRSA har i kartläggningar i olika länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av
animaliskt ursprung, men den europeiska myndigheten för livsmedels säkerhet
(EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från mat till människor.
MRSA räknas inte som en livsmedels buren smitta och alla bakterier dör vid
upphettning oavsett om de är resistenta eller ej. God hygien vid hantering av
livsmedel är ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i livsmedelskedjan.
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En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar.
Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande
folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av
antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte
vid animalieproduktion. För att minska användningen av antibiotika kan krav ställas
vid upphandling av kött och fågel.
En upphandlande myndighet får i en upphandling enbart ställa krav som är möjliga
att följa upp och kontrollera. Ett krav på att allt griskött, eller andra animaliska
produkter, som levereras till regionen ska vara MRSA-fritt är inte möjligt att följa upp
och kontrollera då kontroll av MRSA sker genom stickprov t ex per uppfödare, per
leverans etc, inte på varje enskild råvarudetalj eller produkt. Bärare av MRSA
generellt, inte bara i samband med grisar, kan vara symptomfria smittobärare vilket
gör att regionen inte kan garantera att enbart MRSA-fritt kött serveras inom
regionen. Råvaran, - detaljen, -produkten kan ha blivit kontaminerad med MRSA i
många av stegen fram till förpackning, och efter bruten förpackning. Återigen så är
god hygien vid hantering i alla led ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i
livsmedelskedjan.
Det regionen kan göra är att i upphandling av animaliska produkter ställa krav på
användning av antibiotika vid uppfödning, för att förhindra risken att resistensen
ökar. Krav gällande användning av antibiotika vid djurhållning, enligt
konkurrensverkets hållbarhets kriterier, finns redan nu i regionens livsmedelsavtal
"Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt
motiverat". Ledningskontoret bedömer därför att regionen tar ansvar för att förhindra
att MRSA-smittat kött serveras i regionens kök.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.
~ingSkontoret
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CENTERPARTIET

Motion till regionfullmäktige

MRSA-fri mat i regionens kök
I den nu gällande måltidspolicyn för Region Gotland finns står det följande:

"Den goda måltiden, inom verksamheter som kommunen ansvarar för, främjar hälsa och
välbefinnande hos kunder och brukare samtidigt som de bidrar till en långsiktigt ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling."
Med anledning av detta är det dags att börja diskutera om Region Gotland bör inför krav på att
allt kött som köps in till regionen måltidskök ska vara fri från MRSA. På senare tid har det
upptäckts att alltmer av det kött som importeras till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark
har förekomsten av M RSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % år 2012. Man kan också
nämna att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de kan sprida MRSA.
Det är mycket alarmerande och kan komma att skapa stora problem framöver med verkningslös
antibiotika.
WHO varnar för att resistens bland bakterier håller på att bli ett allvarligt hot mot folkhälsan.
Man är mycket oroad för att antibiotika snart inte längre biter på lunginflammation, vilket
innebär att vi hamnar i samma läge som innan antibiotika fanns.
Den mat som vi serverar våra barn och äldre måste vara säker. Inte bara för de som ska äta den.
Vi måste se till att maten vi serverar är producerad på ett hållbart sätt med hänsyn till djur och
natur, men även de människor som arbetar med detta. Det gäller att ta ansvar för hela kedjan,
där vi ser till att maten är säker så långt det går, från jord till bord.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Region Gotland ska införa krav på att det kött som upphandlas till
regionens måltider är fritt från MRSA.
Lärbro 2014-11-20

Alexander Jansson (C)

Eva Ahlin (e)
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hilkan Jonsson

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd
Förslag till beslut
Ändring av "Riktlinjerna för serveringstillstånd enligt alkohollagen", punkt 2, till:

Efter individuell prövning kan tidsbegränsat serveringstillstånd efter klockan
01.00 fram till klockan 03.00 beviljas under ett år, "prövoår". Villkoret för
detta tidsbegränsade tillstånd är att all serveringspersonal skall ha genomgått
utbildningen inom området ansvarsfull alkoholservering innan tillståndet får
tas i anspråk. Tillstånden villkoras även med att innehavaren ska ha en
skriftligt antagen policy för verksamheten beträffande alkohol/droger samt
danstillstånd enligt ordningslagen. Om prövotiden löper utan problem kan
stadigvarande tillstånd för servering fram till klockan 03.00 beviljas. Hinder
mot att bevilja stadigvarande till klockan 03.00 kan vara:
• befarade ordningsproblem via rapporter från Polisen, Socialtjänsten
m.fl.
• befarade ljudstörningar via mätningar av Region Gotland
• villkoret att all serveringspersonal ska ha genomgått utbildning i
ansvarsfull alkohol servering, att kravet gällande policydokument eller
att kravet på gällande danstillstånd inte uppfyllts
• eriman eller varning enligt alkohollagen efter en prövning i varje
enskilt fall
Tidigare punkt 3 beträffande vissa angivna tillfällen tas bort.

Bakgrund
Under sommaren 2014 gjordes en försöksperiod med möjlighet för restauranger
att ha öppet till klockan 03. En extern utvärdering gjordes av CAN,
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som presenterades för
regionstyrelsen den 29 januari 2015 och vid det tillfället beslutades att ge uppdrag
tillledningskontoret att ta fram nya riktlinjer.
Förändringen i texten har anpassats till de villkor som beslutades om inför
försöksperioden gällande att serveringsstället ska ha en policy beträffande
alkohoVdroger, att begreppet "Ansvarsfull alkohol servering" inte är en "reglerad
definition" utan ett mer allmänt begrepp som de flesta grundutbildningar inom
näringen nu inkluderar men krave~ kvarstår att man ska ha någon form av
fJ
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utbildning inom sakområdet. Tillståndsmyndigheten har rutiner för att kunna
bevaka detta inom ramen för restaurangrapporter och tillsynsprotokoll. Likaså blir
det textrnässiga omformuleringar beträffande att tidigare fanns möjligheten att få
tillstånd till klockan 03 vid sex angivna tillfållen under året men nu måste
villkoret om utbildningsnivå vara generellt under året.
Tidigare reglering:
1. Normaltiden för serveringstillstånd är till klockan 01.00.
2. Efter individuell prövning kan tidsbegränsat serveringstillstånd till kl.02.00
beviljas under ett år, "prövoår". Villkoret för detta tidsbegränsade tillstånd är att
all serveringspersonal skall ha genomgått utbildningen "Ansvarsfull
alkoholservering" innan tillståndet rar tas i anspråk. Om prövotiden löper utan
problem, kan stadigvarande tillstånd till serverings fram till kl. 02.00 beviljas.
Hinder mot att bevilja stadigvarande till kl. 02.00 kan vara:
A. befarade ordningsproblem via rapporter från Polisen, Socialtjänsten m.fl.
B. befarade ljudstörningar via mätningar av Region Gotland
C. villkoret att all serveringspersonal som anlitas vid dessa tillfållen ska ha
genomgått utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering inte har uppfyllts
D. erinran eller varning enligt alkohollagen efter en prövning i varje enskilt fall.
3. För senare öppettid än 02.00 kan tillfålligt tillstånd ges för servering i samband
med påskafton, lördagen i samband med Kristi himmelsfårdshelgen, pingstafton,
lördagen i samband med GGN (Gotland Grand National), juldagen och
nyårsnatten eller för slutet sällskap.
Bedömning
Forskning har visat att senarelagda öppettider på krogen sannolikt leder till ökat
drickande, ofta i form av berusningsdrickande, vilket i sin tur är kopplat till
förhöjd risk för våld i offentlig miljö. Samtidigt innebär längre öppettider en mer
utspridd hemgång från krogen vilket minskar köbildning i taxiköer, som ofta är en
"hot spot" för ordningsstörning. Enligt den utredning som gjordes beträffande
sommaren 2015 inträffade inte den befarade ökningen utan den positiva trend som
setts de senaste åren beträffande minskad ordningstörning fortsatte. Rapporten
från CAN belyser även de förebyggande insatserna som gjordes där utbildningen
inom ansvarfull alkohol servering samt Polisens förändrade arbete med ordningsvakterna bedöms ha spelat en roll. Likaså det fleråriga arbetet omkring gemensam
målbild om "God ordning på stan". Det är således av vikt att dessa insatser löper
vidare kommande somrar. Överläggningar om förslaget till nya riktlinjer för
serveringstillstånd har skett nära Polismyndigheten och näringen.
Beträffande avgift för hanteringen finns en avgiftsklass 2 i reglementet om taxor
igt alkohollagen, Ansökan om ändrat tillstånd, 4.500 kr.
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Ärendenr RS 2014/582
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Förslag program för självmordsförebyggande arbete år 2015-2018
Förslag till beslut
• Förslaget till program för självmordsförebyggande arbete år 2015-2018 remitteras
till nämnderna och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) för
synpunkter. Nämnderna ombeds särskilt utveckla sin syn på konsekvenser i den
egna verksamheten.
Remisstiden är till den 15 juni.
•

Ledningskontoret får i uppdrag att bjuda in förvaltningarna och NSPH till
remisskonferens under remisstiden.

Bakgrund
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Som en del i
det arbetet har förslag på program för självmordsförebyggande arbete för åren 20152018 arbetats fram.
Bedömning
Ledningskontoret och arbetsgruppen som tagit fram förslaget bedömer gemensamt
att en remisskonferens bör erbjudas i syfte att ge möjlighet för kunskapsutbyte och
fördjupad analys av programmet.

Bilaga 1 Prog m för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015-2018 förslag och faktaunderlag
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Inledning
Drygt 1600 personer tog sitt liv i Sverige under år 2013 och knappt 7400 personer
vårdades på sjukhus till följd av självmordsförsök 1.
Den totala kostnaden i samhället, indirekta och direkta kostnader, för ett enskilt
självmord beräknas till cirka 18,7 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett
självmordsförsök 2. På Gotland tar mellan 6-14 personer sitt liv per år och runt 50
personer gör självmordsförsök.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Som en del i
det arbetet har förslag på program för självmordsförebyggande arbete för åren 20152018 arbetats fram.
De regionanala riktlinjer för suicidprevention som beslutats av hälso- och
sjukvårdsnämnden gäller i första hand bedömning av självmordsnära personer samt
vård vid självmord eller självmordsförsök. Det är inte ett program för det samlade
självmordsförebyggande arbetet inom regionen.
Arbetet med förslaget har gjorts i en arbetsgrupp med representation från
förvaltningarna och en hjärnkollsambassadör. Diskussion har förts med Tryggare
Gotland (brottsförebyggande arbete mellan polis, länsstyrelse och Region Gotland i
samarbete med externa organisationer), representanter från Falck Ambulans AB,
Sjukvårdsrådgivningen Previa, Finsam, Sjukhuskyrkan, ideella organisationen
SuicideZero, NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa) samt ambulansöverläkare.

Syfte
Syftet med programmet för det självmordsförebyggande arbetet är att minska antalet
självmord och självmordsförsök på Gotland under åren 2015-2018.
Förslag på strategier och satsningar inom Region Gotland år
2015-2018
Utifrån fakta och identifierade risker och behov (s) föreslås fem strategier inom
Region Gotland för att minska antalet självmord och självmordsförsök under åren
2015-2018:
1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
2. Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
3. Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
4. Säker hantering av skjutvapen
5. Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
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Implementering av strategierna i verksamhet och uppföljning

Nedan anges uppdrag till nämnderna som bedöms vara särskilt viktiga att satsa på för
att strategierna ska få genomslag i praktiskt arbete. En del av uppdragen finns redan i
verksamheterna och lyfts fram eftersom de bedöms ha stor betydelse. Det kan finnas
behov av att strukturera och fokusera arbetet samt att öka samverkan mellan
förvaltningarna. Andra uppdrag är nya utifrån identifierade behov.
Utifrån uppdragen ansvarar respektive nämnd för planering av aktiviteter med tydliga
delmål och indikatorer för uppföljning. Arbetet lyfts in i ordinarie system för ledning
och styrning i verksamheterna. Vid planering av åtgärder tas hänsyn till grupper med
ökad risk för självmordsförsök och självmord. Åtgärderna anpassas även för att
fungera väl i olika grupper, hänsyn tas till exempel till ålder, kön och utbildningsnivå.
Samarbete görs över nämndgränser där det är ändamålsenligt.
Uppföljning görs årligen i verksamheternas ordinarie system för resultatuppföljning.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med årsredovisning år 2016 och 2018
sammanställa nämndernas resultat utifrån uppdragen samt förekomsten av självmord
och självmordsförsök i befolkningen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhet för medborgarna på Gotland eftersom det
självmordsförebyggande arbete ingår som en del av det.
Strategier och uppdrag under år 2015-2018
1 Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: Samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling finns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära* 1och situationer med hög risk för
självmordskris*. Respektive nämnd definierar vilka funktioner det gäller inom
verksamheten.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: HSN

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gällas
i hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.

Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en
del i Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i ”första hjälpen för psykisk
hälsa”.
Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.
Erbjuda introducerande utbildning kring självmordsprevention riktad till
medarbetare inom Region Gotland.

*Definitioner, se sidan 5
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2 Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens.
2015-2018
BUN och GVN
Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord enligt metod rekommenderad av NASP.

Uppdrag under perioden
Ansvarig nämnd:

Personal inom alla yrkesgrupper i skolan har kunskap om och skolan har tydliga
rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök.
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk
ohälsa.

3 Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: RS

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök
och självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid
allvarlig händelse.
4 Säker hantering av skjutvapen
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte är
lämpliga att hantera skjutvapen.

5 Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på
Gotland.
Ta fram och implementera arbetssätt för regelbunden samverkan för
självmordsprevention inom Region Gotland och med externa aktörer.

Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland
personer som inte haft kontakt med sjukvården.
Konsekvenser

Fokusering på de uppdrag som finns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specifika processer, tydliggörande av rutiner, nya samarbeten etc. Det kan leda till
behov av omfördelning av resurser i verksamheten. Exempel på det skulle kunna
vara arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i skolan och kompetensutveckling i
verksamheterna.
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Även nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.

Definition av begrepp
Självm ordsförebyggande och suicidprevention

Självmordsförebyggande och suicidprevention är synonyma begrepp för åtgärder
med syfte att förhindra självmord och självmordsförsök 3.
I programmet används begreppet självmordsförebyggande i första hand.
Suicidprevention används som begrepp i vissa fall när det gäller åtgärder gentemot
självmordsnära personer, inom exempelvis hälso- och sjukvård.
Självm ordshandling




Självmordsförsök - Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att
sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till
döden
Självmord 4

Självm ordstankar

Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa kan
utvecklas till avsikter, planer och eventuellt
beslut 4
Självm ordsrisk

Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken under hela livet 4
Självm ordskris

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösningsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självm ordsnära

Begreppet självmordsnära används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett självmordsförsök
- har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga
under den närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga självmordstankar ändå bedöms vara i riskzonen för
självmord på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för
starkt negativa livshändelser 4
Självm ordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 4

Faktaunderlag
Orsaker till självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök påverkas av flera olika faktorer: psykisk hälsa,
biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma livshändelser, psykologiska och
sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska miljön 5.
Innan en person gör självmordsförsök eller tar sitt liv pågår en självmordsprocess.
Personen börjar tänka på självmord och över tid går dessa tankar över i
kommunikation kring självmord som kan observeras mer eller mindre tydligt för att
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så småningom leda fram till självmordsförsök och självmord. Självmordsprocessen
startar när flera riskfaktorer har anhopats samtidigt som personen upplever avsaknad
av stöd. Exempel på sådana situationer är förluster, negativa besked,
relationsproblem, stress, våld eller psykiskt trauma. Självmordshandlingen
uppkommer när personen varit en tid i självmordsprocessen och något utlöser en
självmordskris då personen inte kan se något annat sätt att handskas med situationen
än att ta sitt liv. Det är vanligt att en självmordshandling sker som en impulshandling.
Den utlösande faktorn kan vara en specifik situation med ökad stress och påfrestning
4,6,7
.
Hos barn och unga är den suicidala processen ofta kortare än hos vuxna 7.
9 av 10 personer som tar sitt liv har någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är
depression och alkoholmissbruk. Hälften av personerna som tar sitt liv har haft
kontakt med psykiatrin 8.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor men vanligare med
självmordsförsök bland kvinnor 6.
Det är skillnad på riskfaktorer för att självmord ska inträffa någon gång i livet och
risksituationer för utlösning av självmordskris då en person genomför själva
handlingen 6.

Källa: S.Ringskog Vagnhammar, D.Wasserman Första hjälpen vi självmordsrisk

Det finns ett samband mellan självmord och tillgång till metoder för att genomföra
det. Exempelvis finns samband mellan självmord och tillgång till skjutvapen och
faktorer i den fysiska miljön. Hur media rapporterar om självmord har också
betydelse. Det handlar om risk för imitation. Risken för att andra personer begår
självmord efter rapportering i media ökar om tydlig beskrivning görs av metod och
budskapet uppfattas heroiskt eller då negativa konsekvenser och alternativ
behandling för psykisk ohälsa utelämnas 8.
Förebyggande av självmord

WHO (World Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan för
psykisk hälsa för åren 2013-2020. I planen den anges målet att självmord i befolkningen
ska minska med 10 procent till år 2020 9.
Påverka bakomliggande faktorer

Självmord och självmordsförsök kan förebyggas genom att påverka bakomliggande
faktorer som ökar risken för självmordshandling. Det är till exempel förebyggande av
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psykisk ohälsa och missbruk i befolkningen samt att minska arbetslöshet och behovet
av ekonomiskt stöd 4,8.
Det är väsentligt att barn och unga har goda livsvillkor och att de får skyddsfaktorer
under uppväxten som motverkar psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är bland annat att ha
tilltro till sig själv och förmåga att söka och få stöd av andra, att vara öppen för andra
människors erfarenheter och för nya idéer samt att ha bra relation till andra
människor. I skollag och läroplan anges att målen för skolan handlar om både
utbildning och social fostran. Arbetsmiljön i skolan behöver även vara god så att
elever uppnår kunskapsmål och samtidigt mår bra. Personal i skolan behöver stöd för
att minska stress och oro i skolarbetet. En hälsofrämjande skola bör utöver specifika
kunskapsmål även ge en utbildning om psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering
samt kamratstöd. Till den undervisningen bör kunskap om förebyggande av
självmord också infogas. Det måste planeras noga med evidensbaserade metoder för
att få rätt effekt 4.
Att förebygga mobbing och att ge föräldrar evidensbaserat föräldrastöd är andra
åtgärder som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga 4.
Tillgänglighet till vård och behandling av god kvalitet vid psykisk ohälsa och
missbruk påverkar förekomsten av självmord. För barn och unga behövs en väl
fungerande första linje för vård vid psykisk ohälsa. Första linjen innebär den funktion
eller verksamhet som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat psykiskt
eller psykosocialt hälsoproblem som är i behov av bedömning och eller vård 10.
Frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället kan vara en resurs för att
medverka till att bryta isolering och att stötta i samband med personliga kriser 8.
Försvåra för självmordshandling

Åtgärder behövs för att minska tillgången till metoder för självmord som har hög
dödlighet. Ju svårare det är att få tillgång till höggradigt dödliga metoder för
självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre dödlig metod
och därför överlever. Det kan till exempel handla om att det finns barriärer i den
fysiska miljön. Åtgärder kan också göras för att försvåra för självmordshandling när
en person kommer in i en självmordskris så att impulsen att genomföra handlingen
kan gå över och personen istället kan få vård och stöd. Det kan till exempel handla
om att personer med nedsatt psykisk hälsa inte ska ha tillgång till vapen och att
läkemedel förvaras säkert 11.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Tidig upptäckt av personer som redan är inne i självmordsprocessen med snabbt
omhändertagande gör att självmordshändelser kan undvikas. Ökad kunskap behövs i
befolkningen om självmord, myter, rädslor och tabun samt vart man vänder sig för
att få hjälp och stöd. Det är större sannolikhet att möta en person med behov av akut
hjälp på grund av psykisk ohälsa än person med hjärtstillestånd. De flesta som tänker
på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen om de får stöd och vård. En stor del av de
som tar sitt liv har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle
kunnat medföra att den självmordsprocessen hade avtagit. En statlig utredning har
påvisat behovet av utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health First Aid Training kommer ursprungligen från

*

*

NASP – Natinellt centrum för suicidforsning och prevention av psykisk ohälsa.
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Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för första hjälpen för psykisk hälsa men förkortas även här MHFA 12,14.
Tillgängligheten till vård för självmordsnära personer är viktig och kontaktvägar
behöver vara kända i befolkningen 4,5. Det gäller vid pågående självmordshandling,
och när en person försökt ta sitt liv men även när en person är inne i en
självmordsprocess för att undvika att en självmordskris utlöses så att en
självmordshandling genomförs.
Snabb bedömning inom hälso- och sjukvård, rätt behandling, kontinuitet och
uppföljning av vård är väsentligt. Andra insatser som är viktiga för självmordsnära
personer är sociala interventioner som till exempel krisstöd, råd, information och
psykosociala behandlingskontakter. Stöd av olika former behövs till anhöriga i
samband med självmord men även till en självmordsnära persons anhöriga.
Närstående till självmordsnära personer har en viktig roll i stödet till den
självmordsnära personen, och bör involveras, men samtidigt egen ökad risk för att
hamna i självmordsprocess eller att situationen utlöser en självmordskris 4,5.
Det akuta omhändertagandet i samband med en självmordshandling, till exempel hot
om självmord på allmän plats kan med fördel samordnas mellan
”blåljussfunktionerna” polis, ambulans, räddningstjänst och alarmcentral för att få till
snabbt omhändertagande. Det har bland annat gjorts i Stockholm och Jönköping 13,14.
Kompetens i akut omhändertagande av självmordsbenägen person är också av vikt
för att bryta pågående självmordshandling.
Samverkan och uppföljning

Samverkan mellan olika aktörer i samhället behövs i det självmordsförebyggande
arbetet. Stödet kring självmordsnära personer behöver planeras över organisatoriska
gränser. Uppföljning av självmordshändelser, bredare än bara i hälso- och
sjukvården, ger kunskap som kan användas för att förbättra samarbetet mellan
aktörer och hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden
4,5,10
.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer i början av 2016 att lansera ett
kunskapsstöd för bred händelseanalys av självmord bland barn och unga.
Nationella strategier

I nationellt handlingsprogram för förebyggande av självmord, beslutat av riksdagen,
finns 9 angivna strategier 5:
1 Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
Genom arbete i förskola, skola och fritidsverksamhet kan utvecklingen av barns och
ungas kompetenser främjas. Då kan risken för psykisk ohälsa och självmord minskas
även för barn med mindre goda förutsättningar.
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
Självmord ses som en psykologisk olycka som skulle kunnat förhindras. Bred
analys av händelsen, inte bara inom vården, behövs för att kunna förebygga att
likande olyckor sker.
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5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det finns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
NASP(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
har expertfunktion inom suicidprevention i Sverige och arbetar med utveckling
av suicidpreventiva metoder, utbildning och information.
7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
Ökad kunskap behövs i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter
där medarbetarna kommer i kontakt med självmordsnära personer. Det handlar
inte bara om medarbetare som arbetar inom psykiatri och beroendevård utan
även till exempel medarbetare i primärvård, olika typer av handläggare, personal i
äldrevård och så vidare.
8 Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
Hälso- och sjukvården ska anmäla alla självmord som inträffat under pågående
vård eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt, enligt Lex Maria.
9 Stöd till frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram
perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På detta sätt kan de påskynda en
utveckling i önskvärd riktning.
Prioriterade åtgärder enligt Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell förening som för närvarande är stark opinionsbildare och
bärare av kunskap kring självmord. De lyfter fram några delar som särskilt viktiga i
det självmordsförebyggande arbetet: uppmärksammande av risk för självmord och
krisstöd i form av kriscentra, breda händelseanalyser samt tydliga insatser i skolan.
De förespråkar att skolorna använder Miami-modellen för självmordsförebyggande
insatser. Det innefattar bland annat regelbunden kompetensutveckling för alla
personalgrupper i skolan kring självmordsprevention samt tydliga rutiner för
bedömning av risk för självmord bland barn och unga. I skolan finns
specialistutbildade så kallade trust specialists som har lång utbildning om psykisk ohälsa
och behandlingskompetens. De har livskunskap med eleverna samt är de som
genomför bedömningar och samtal om en elev uppfattas ha ökad risk för självmord
15
.
Stödmaterial

WHO har tagit fram stödmaterial för det självmordsförebyggande arbetet som kan
användas i svenska förhållanden. Det finns att tillgå via NASP (Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)hemsida.
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret,
ambulans och SOS-alarm
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för allmänläkare
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media
• Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever – ett
stödmaterial för lärare och annan skolpersonal
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för fångvården
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Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande
Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Stödmaterialet för förebyggande av självmord och självmordsförsök hos skolelever är
specifikt anpassat till svenska förhållanden av NASP. I det finns bland annat kunskap
om skyddsfaktorer för barn och unga, upptäckt och hantering av självmordsnära
elever samt åtgärder om självmord inträffat.
NASP har även framtaget stödmaterial till föräldrar och till skola.
Länk till stödmaterial från WHO och NASP
Flera organisationer har tagit fram stödmaterial som kan användas i det
självmordsförebyggande arbetet och erbjuder stöd via telefon eller chatt.
Länk till NASP hemsida med information om hjälplinjer och enkel information om
myter och risksignaler för självmord.
Länk till Vårddguiden 1177 hemsida för stöd till barn våga fråga
Utbildningar som stöds av NASP

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
tillhandahåller utbildningar som kan användas i det självmordsförebyggande arbetet
16
.
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA
MHFA finns med inriktning både för först hjälpen för unga, vuxna och äldre.
Utbildningen är så kallad kaskadutbildning som innebär att instruktörer får utbildning
för att i sin tur kunna utbilda andra personer. Instruktörsutbildning ges via NASP
och kostar 19 500 kronor. Den omfattar 5 dagar. Utbildningen som sedan ges av
instruktörerna till andra sker i grupp med cirka 16 personer. Varje grupp får en
utbildning på 12 timmar uppdelad i 4 moduler där varje del är 3 timmar. Utbildning i
respektive modul kan ske vid separata tillfällen eller läggas ihop. Utbildningen i
MHFA med inriktning mot unga är även den delad i 4 moduler men varje modul är
något längre; 3,5 timmar. Utbildningen i MHFA med inriktning mot unga och äldre
är riktad till personer som exempelvis arbetar med dessa grupper. Tanken är inte att
exempelvis ge utbildningen till elever i skolan.
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP är en utbildning som
riktar sig till personer som i sitt yrke möter personer i akuta självmordssituationer.
Utbildningen är inte vetenskapligt utvärderad men omfattande praktisk användning
visar goda erfarenheter som gör att den rekommenderas av NASP. Den utvecklades
som en del i Stockholms läns projekt för självmordsprevention. Även denna
utbildning är kaskadutbildning. Instruktörsutbildning ges via NASP och kostar 5000
kronor. Den omfattar 2 dagar. Utbildningen som sedan ges via instruktörerna är en
endagskurs på 5-8 timmar i grupper om cirka 12 personer.
Introducerande utbildning i självmordsprevention
Introduktion till självmordsprevention innebär att ge grundläggande kunskap om
psykisk hälsa, myter om självmord, risker och stöd. Sedan några år har NASP
tillsammans med kommuner i Stockholm ett pågående projekt Aktion livräddning. Det
innebär att personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med
självmordsnära och sårbara människor får en dags introduktionsutbildning i
självmordsprevention.
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Kunskapsseminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och unga
NASP ger utbildningen Kärleken är den bästa kicken som är en utbildning riktad till
personer som arbetar med ungdomar. Den är 2 dagar och kostar 3500 kronor per
deltagare. Den ger kunskap för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Den
som gått utbildningen kan i sin tur utbilda ungdomar. Det finns inget formellt
upplägg för hur utbildningen ges till unga. Kunskapen kan användas som del i någon
form av utbildning i ”livskompetens”. NASP rekommenderar att ”livskompetens” är
något som skolorna satsar på, exempelvis att ha schemalagd tid för utbildning kring
detta.
2015 presenterades en vetenskaplig studie som fått medial uppmärksamhet. Den
visar att riktad utbildning till unga om tecken på psykisk ohälsa har effekt för att
minska antalet självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner bland skolelever 1416 år gamla. Det kallas för “Youth Aware of Menthal Health Programme” 17. Det är
dock inte testat i Svenska förhållanden.
Förekomst av självmord och självmordsförsök på Gotland

För detaljer, se diagram och tabeller i bilaga 2.
Självmord på Gotland

De senaste 5 åren har mellan 6-14 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 9 personer per år.
Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor.
Av de personer som tagit sitt liv på Gotland sedan 1997 har fler varit i åldern 40-59
år än i andra åldersgrupper. Minst antal självmord har genomförts av personer i
åldern 0-19 år, totalt 7 personer under de 17 år som det finns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som finns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det finns inte något tydligt mönster bland kvinnor som tagit sitt liv på Gotland i
vilket tillvägagångssätt som använts. Bland män syns det tydligt att fler tagit sitt liv på
annat sätt än genom förgiftning. Tillförlitlig statistik finns inte för att analysera de
metoder som använts då tillvägagångssättet angetts som annat sätt än förgiftning.
Bland de personer som tog sitt liv under 2014 som haft kontakt med sjukvården var
hängning det vanligaste tillvägagångssättet. Medarbetare hos polisen och
ambulanssjukvården på Gotland har bilden av att flest självmord på Gotland skett
genom hängning och skjutning. Polisens uppgifter om självmord på Gotland visar
inte några mönster i form av speciellt utsatta platser.
Vid jämförelse med riket räknas antalet självmord om till antal per 100 000 invånare.
På Gotland har antalet självmord varierat mellan åren och totalbefolkningen är liten.
Det gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket. Rangordnas
länen utifrån det län som har lägst förekomst av självmord år för år framgår stor
variation i placeringen för Gotland. Vissa år har Gotland haft högst antal i jämförelse
och vissa år har Gotland varit bland de län som haft lägst antal självmord. Vid analys
av antal självmord under flera år syns det att förekomsten av självmord bland män på
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Gotland under flera år varit något vanligare än i riket. När det gäller kvinnor har det
varierat mellan åren om antalet självmord varit högre eller lägre i förhållande till riket.
Vid jämförelse med riket av självmord i olika åldersgrupper framgår att det varierar
om förekomsten på Gotland varit högre eller lägre än i riket. I åldersgrupperna 0-19
år och 80+ år har däremot förekomsten varit högre jämfört med riket under samtliga
år då minst en person i de åldersgrupperna tagit sitt liv på Gotland tros att det
faktiska antalet självmord i de åldrarna är lågt.
Självmordsförsök på Gotland

Mellan åren 2009 och 2013 har i medeltal 22 män och 27 kvinnor vårdats på sjukhus
för självmordsförsök. Antalet har ökat både bland kvinnor och bland män sedan år
2007.
Av de personer på Gotland som vårdads på sjukhus för självmordsförsök mellan år
2009 och 2013 var de flesta kvinnorna i åldersgruppen 20-39 år och yngre än 19 år.
Bland män var det flest i åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år.
Det är vanligare på Gotland att män vårdats på sjukhus för självmordsförsök än i
riket.
Att mäta självmordsförsök genom antal personer som vårdats på sjukhus ger inte en
sann bild av antalet. Det finns ett antal personer som gjort självmordsförsök men
inte vårdats på sjukhus i samband med det.
Självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
Påverkan av bakomliggande faktorer

Arbete för att förebygga psykisk ohälsa, hos barn och unga, vuxna och äldre sker
genom grunduppdrag i de flesta förvaltningarna. Samordning av aktiviteter inom
Region Gotland för att förbättra psykisk ohälsa hos barn och unga görs via BarnSam,
samverkan mellan förvaltningarna i Region Gotland. Tydlig samordning av arbetet
att förebygga psykisk ohälsa kring vuxna och äldre finns inte på motsvarande sätt.
För närvande pågår arbete inom hälso- och sjukvården med att planera för tydlig
struktur första linjens vård för psykisk hälsa bland barn och unga. I arbetet ingår att
göra verksamheten tillgänglig och känd i befolkningen samt att arbeta med rutiner
tillsammans med socialtjänst och elevhälsa. I förlängningen skulle arbetet kunna leda
till att medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med ”första linjens
vård” arbetar närmare barn och ungdomar på plats i skolan.
Försvåra för självmordshandling

Varje år rapporterar läkare i sjukvården cirka 5-8 gånger per år i enlighet med
vapenlagen om personer som inte är lämpliga att hantera skjutvapen. Det är
rimligtvis en underrapportering med tanke på antal vapenlicencer som finns. Polisen
kontaktas även av och till av anhöriga som upplever att en person inte är lämplig att
inneha skjutvapen, där polisen bedömer att det varit adekvat med anmälan från
sjukvården 18.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Inom ramen för regionens krisberedskap pågår planering för arbete med att kartlägga
vilket stöd som finns för individer i kris. I nuläget saknas regiongemensamt
omhändertagande för individuellt krisstöd och tanken är att under 2015 arbeta fram
det. Det kommer även att innefatta krisstöd i samband med självmord och
självmordsförsök och göras i samarbete med andra externa organisationer.
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Inom psykiatrin har riktlinjer tagits fram för praktiskt arbete med patienter som är
självmordsnära. Det innehåller bland annat skattningsskalor för bedömning av risk
för självmord.
I flera verksamheter i Region Gotland har en del medarbetare fått utbildning kring
självmordsprevention, exempelvis via NASP. Inom socialförvaltningen och hälsooch sjukvården finns några medarbetare som är instruktörer i första hjälpen i psykisk
hälsa, MHFA. Strukturerad samordning av utbildning inom och mellan förvaltningar
saknas. Inom BarnSam har behov framkommit av gemensam introduktion för
medarbetare i Region Gotland om psykisk ohälsa och risk för självmord.
Samverkan mellan Region Gotland och externa aktörer med blåljusfunktion
efterfrågas.
Samverkan och uppföljning

Polisen kontaktar chefläkare i hälso- och sjukvården efter självmord. Har personen
haft kontakt med hälso- och sjukvården inom 4 veckor görs Lex Maria anmälning
och händelseanalyser. Om så inte är fallet görs ingen vidare analys eller uppföljning.
Strukturerad kontakt mellan NASP och Region Gotland har inte förekommit.
Bedömning av risker och behov på Gotland
Påverkan av psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt på Gotland eftersom det är den främsta
orsaken till självmord samt att antalet självmordsförsök ökar. Samordning på
övergripande nivå i det arbetet för vuxna och äldre vore av vikt inom Region
Gotland. Det tas emellertid inte upp i strategierna för det självmordsförebyggande
arbetet. Det är istället önskvärt med tydlig samordning kring den frågan som en del
av det regionövergripande folkhälsoarbetet.
Specifika insatser för barn och unga

Det finns ett behov av att i det självmordsförebyggande arbetet specifikt lyfta fram
behovet av insatser kring barn och unga eftersom en stor del av de personer som
genomför självmordsförsök är under 20 år. Även om antalet självmord varit få i den
åldersgruppen så har det relativt sett varit fler fall än i riket de år då en ung person
tagit sitt liv på Gotland. Det bedöms även viktigt att göra åtgärder så att barn och
unga utveckla kompetenser som skyddar mot självmord senare i livet eftersom de
flesta av självmordsförsöken genomförts av personer i åldern 20-39 år.
Det är av vikt att arbetet, inom hälso- och sjukvården, med tillgång till första linjens
vård för barn och unga vid psykisk ohälsa, får framgång. Tydlig samverkan i det
dagliga arbetet mellan förvaltningarna kring ungdomshälsa bedöms också vara
betydelsefullt.
Skolan har uppdrag enligt skollagen att arbeta för att stärka barn och unga och inte
enbart nå kunskapskrav i skolämnena. Fokus på hälsofrämjande skola skulle
ytterligare kunna stärka det arbetet med exempelvis tydlig plan för att ge barn och
unga kunskap som stärker ”livskompetens”, exempelvis genom schemalagda
aktiviteter, samarbete med andra förvaltningar i Region Gotland och externa aktörer.
I det arbetet kan utbildningen kärleken är den bästa kicken vara användbar liksom
WHO:s stödmaterial för förebyggande av självmord och självmordsförsök bland
skolelever.
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Arbetet med likabehandlingsplaner och mobbingförebyggande åtgärder kan stärkas.
Det skiljer sig mycket mellan skolorna i hur stor del av eleverna som upplever att
vuxna på skolan arbetar för att förhindra mobbing (18).
Kunskap om psykisk ohälsa och om förebyggande av självmord behöver säkras i alla
yrkesgrupper som arbetar i skolan.
Minska tillgång till metoder för självmord

Tillgång till skjutvapen har hög relation till förekomst av självmord. På Gotland är
skjutning ett av de självmordssätt som dominerar och polisen uppfattar att det finns
en underrapportering från sjukvården om personer som inte är lämpliga att hantera
skjutvapen. Förekomsten av självmord bland män är även något högre på Gotland än
i riket. Detta gör att det finns behov av att se över och säkra rutiner i hälso- och
sjukvården för rapportering enligt vapenlagen. Något behov av åtgärder i den fysiska
miljön har inte identifierats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov finns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen eftersom antalet
självmord inte minskar och antalet självmordsförsök ökar. Självmord och
självmordsförsök kan förhindras om självmordsprocessen bryts. Stor del av de
personer som tar sitt liv använder hängning som metod vilket till viss del kan kräva
en del planering. Det visar att det finns utrymme för att arbeta med att fånga upp
personer som är inne i självmordsprocessen, att ge vård och stöd innan den suicidala
processen leder till självmordshandling. För att det ska vara möjligt behöver personer
i omgivningen reagera på tecken att en annan person är inne i en självmordsprocess.
Det finns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
tecken på risk samt vart stöd finns att tillgå. Region Gotland kan genom utbildning
av medarbetare bidra till ökad kunskap i befolkningen.
Samarbete kan även göras med externa aktörer för att sprida kunskap. Generell
introduktion om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord kan användas,
exempelvis på liknade sätt som det har gjorts i Stockholmskommuner. Första hjälpen
för psykisk hälsa, MHFA skulle behöva spridas i samhället så att det blir en ”allmän
kompetens” på motsvarande sätt som hjärtlungräddning är. Även stödmaterial från
WHO och andra aktörer kan användas tydligare i verksamheterna.
Förutom att utbilda medarbetare i Region Gotland för att sprida kunskap i samhället
och bidra till god arbetsmiljö behövs kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord i verksamheter där medarbetare kommer i kontakt med
självmordsnära personer. Det handlar om funktioner som ger vård och stöd till
personer i samband med självmordsförsök och vid genomförda självmord men även
om funktioner som möter personer med hög risk för självmord och i situationer som
skulle kunna utlösa självmordskris. Det gäller spridda typer av funktioner, allt från
handläggare av personalärenden till medarbetare i räddningstjänst. Analys av vilka
dessa funktioner är inom respektive verksamhet kan göras med stöd av kunskap om
kända riskfaktorer och risksituationer för självmord.
MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
finns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det finns även
utbildade instruktörer i MHFA på Gotland inom organisationer utanför Region
Gotland. Samtliga inriktningarna inom MHFA bör användas. Bland unga är antalet
självmord få men det är vanligare med självmordsförsök bland unga än i andra
åldersgrupper. Det är få faktiska fall av självmord bland äldre men relaterat till hur
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många personer i den åldersgruppen som bor på Gotland är det vanligare jämfört
med i riket och till och med vanligare i den åldersgruppen på Gotland än i andra
åldrar vissa år.
Tydigt behov av samordnat krisstöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar finns behov på
Gotland av möjlighet till aktivt stöd då någon tar kontakt för att erbjuda krisstöd och
uppföljning. I samband med självmordsförsök behöver rutiner säkras så att personen
får vård och stöd i samverkan mellan olika aktörer. Det finns även att tydligt behov
på Gotland att säkra rutiner för krisstöd till anhöriga i samband med
självmordshändelse.
I en del verksamheter saknar medarbetare i Region Gotland tillgång till krisstöd i
samband med självmordshändelser utanför kontorstid.
De riktlinjer som tagits fram för suicidprevention i psykiatrin, med rutiner för
bedömning av självmordsnära personer och vård vid självmordskris används inom
psykiatrin men behöver spridas i andra verksamheter. De kan implementeras brett i
hälso- och sjukvården och även anpassas till att användas inom socialtjänst och
elevhälsa.
Möjlighet till ökat samarbete mellan blåsljusfunktioner vid hot om självmord ses
också. Redan beprövade metoder för gemensam alarmering mellan polis, ambulans
och räddningstjänst skulle troligen kunna användas även på Gotland.
Samverkan och uppföljning

Behov finns av att få tillförlitliga uppgifter om förekomst av självmordsförsök. Den
statistik som finns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
självmordsförsök på Gotland för att exempelvis utvärdera genomförda satsningar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olika förvaltningar i Region Gotland och med polis och ambulansverksamhet.
Satsningar under år 2014-2015

Utifrån identifierade risker och behov föreslås fem strategier och satsningar som
finns angivna i början av detta dokument. Uppföljning görs i respektive verksamhets
ordinarie struktur för resultatuppföljning. Utöver det föreslås att ledningskontoret får
i uppdrag att sammanställa hur nämnderna arbetat utifrån uppdragen samt att följa
förekomsten av självmord och självmordsförsök. Vid uppföljningen av antal
självmord är det viktigt att beakta att antalet självmord år 2018, eller annat enskilt år,
inte kan vara en indikator på om satsningar varit lyckade eller inte eftersom det
hittills varit stor variation i antal självmord på Gotland mellan åren. Ett år kan
förekomsten på Gotland relaterat till riket vara bland den högsta för att året efter
vara bland den lägsta. För att säkert kunna dra slutsats om antal självmord minskat
behöver en trend mätas över flera år. Resultat kommer därför inte att kunna ses
tydligt förrän ett antal år efter 2018. För självmordsförsöken borde resultat kunna
mätas tidigare. Ett observandum är att med planerade satsningar kan antalet personer
som får vård och stöd i samband med självmordsförsök öka samtidigt som bättre
uppföljning av antal självmordsförsök utvecklas över tid. Det gör att det under
perioden kan framstå som att antalet självmordsförsök ökat trots att de i själva verket
kan ha minskat.
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Bilaga 2 Statistik över självmord och självmordsförsök
Diagram och tabeller avses personer folkbokförda på Gotland.
Figur 1 Antal självmord, kvinnor och män, på Gotland mellan år 1997 och 2013
Fler män än kvinnor på Gotland har tagit sitt liv under åren med undantag av år 2013. Antalet
självmord varierar över åren.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med befolkningsmängd i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 4 Tillvägagångssätt vid självmord bland kvinnor på Gotland mellan år
1997 och 2013
Antalet självmord genom för giftning och annat sätt varierar i antal över åren
bland kvinnor på Gotland. Det går inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.

10
9
8

Antal

7
6
5

Förgiftning

4

Annat

3
2
1
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män på Gotland genomfördes på annat sätt än genom förgiftning under
åren 1999 till 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
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Figur 6 Gotlands placering bland län med lägst respektive högst förekomst av antal
självmord per 100 000 invånare under åren 1997 till 2013

Placering blad län med lägst (1)
respektdive högst (21) förekomst

Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifrån förekomst av självmord i
befolkningen under respektive år. Högst placering, det vill säga på placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Låg placering innebär lågt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över åren.
Exempelvis är förekomsten hög år 2012 men låg 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 7 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare för jämförelse
mellan antal på Gotland och i riket
Antalet självmord per 100 000 invånare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan åren på Gotland. Antalet har varit högre bland män på Gotland än i riket de flesta åren
mellan 1997 och 2013.

50
45
40

Antal

35
30

Män Riket

25

Kvinnor Riket

20

Män Gotland

15

Kvinnor Gotland

10
5
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Källa: Socialstyrelsen ,diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 8 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök mellan åren 2001 och 2013.
Antalet kvinnor och män som vårdats på sjukhus på grund av självmordsförsök har ökat sedan
år 2007.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för kvinnor mellan
åren 2001 och 2013 med antal kvinnor på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Figur 11 Antal män per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök i olika
åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Avser vård på sjukhus efter självmordsförsök
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under åren 2001
till 2013
Av de personer som vårdats för självmordsförsök på sjukhus på Gotland har flest varit i
åldersgruppen 20-39 år.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
’
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Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök omräknat till antal per 100 000
invånare visar att antalet självmordsförsöken varit fler bland män på Gotland är bland män i riket.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Camilla Ekelund

Datum 17 februari 2015

Regionstyrelsen

Ledamöter i Gotlands Filmfond AB 2015
Förslag till beslut
III

Till ordinarie ledamöter i styrelsen för Gotlands Filmfond AB (5567926844) utses:
Stefan Persson, näringslivs chef, ledningskontoret
Maria Modig, förvaltningschef, kultur och fritids förvaltningen
VD för Inspiration Gotland AB (platsen lämnas vakant tills
ordinarie VD har tillförordnats).

III

Till ordförande utses Stefan Persson och till vice ordförande utses den
ordinarie styrelseledamot som väljs in i styrelsen av ägarna till
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB.

Bakgrund

Gotlands Filmfond AB (556792-6844) ägs till 80 procent av Region Gotland
och till 20 procent av Filmregion Stockholm-Mälardalen AB. Av
bolagsordningen för Gotlands Filmfond framgår att styrelsen ska bestå av lägst
en och högst sju styrelseledamöter, med lägst O och högst sju
styrelsesuppleanter. Vardera part utser en ledamot och en suppleant. Övriga
styrelseledamöter och suppleanter utses av Region Gotland. Styrelsens
ordförande och vice ordförande utses av Region Gotland. Styrelsen utses
årligen för tiden intill nästa årsstämma och besluten anmäls av aktieägarnas
ombud på årsstämman. Regionstyrelsen i Region Gotland utser de ledamöter
och suppleanter som Region Gotland ska utse.
Bedömning

Att för 2015 utse näringslivs chefen, förvaltningschefen för kultur och
fritids förvaltningen samt VD för Inspiration Gotland, att företräda Region
Gotland i styrelsen för Gotlands Filmfond.
Ledningskontoret
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Lotten von Heijne

Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Hemsjukvården - ett kunskapsunderlag
Förslag till beslut

Godkänna rapporten Hemsjukvården
Sammanfattning

Det finns behov av att utveckla arbetsmetoder och rutiner. Det handlar bland annat
om att i team planera och samordna insatser hemma hos och tillsammans med den
enskilde och dennes närstående. Att erbjuda en personcentrerad vård och omsorg som
hanteras utifrån en helhet är nödvändigt för att vården och omsorgen för de mest
sjuka äldre ska fungera tillfredställande
I rapporten redovisas en analys av data som leder fram till slutsatsen att det finns
behov av fler sjuksköterskor och fysioterapeuter inom socialnämndens hemsjukvård.
Statistiken visar att det är färre medarbetare inom hemsjukvården i jämförelse med
andra orter. Särskilt eftersom uppdraget på Gotland innebär att hemsjukvården
ansvarar för många olika patientgrupper med olika behov (patienter i särskilt boende,
enskilda hembesök, patienter inskrivna i hemsjukvården och patienter som får
avancerad sjukvård i hemmet).
Trots det så uttrycker alla som intervjuats inom ramen för utredningen betydelsen av
att alla hembesök utförs av hemsjukvården. Det ska inte finnas dubbla organisationer.
I slutet av rapporten finns ett antal rekommendationer som belyser en del av de
utvecklingsområden som identifierats under arbetet med utredningen.
Per Lindskog

Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby
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Bakgrund
Med anledning av att det kommit signaler om stor arbetsbelastning inom hemsjukvården och
att kostnaderna för hemsjukvården ökat, beslutade Regionstyrelsen 2014-03-27 att genomföra
en särskild uppföljning.
Ledningskontoret fick i uppdrag att inom ramen för genombrottsområdet Bättre liv för de mest
sjuka äldre göra uppföljningen i samverkan med hälso- och sjukvårdförvaltningen och
socialförvaltningen.
Tillsammans med socialförvaltningens förvaltningschef och beställarchef fattades beslutet att
genomföra uppföljningen stegvis; att börja med att fokusera på resurser och att åtgärda under
uppföljningens gång.

Syfte
Att underlätta fortsatt uppbyggnad av hemsjukvården och hejda en negativ
kostnadsutveckling.

Mål
Få en bild av om uppdrag och resurser är rimliga i förhållande till varandra

Idén bakom hemsjukvård inom socialnämnden
Tanken var att skapa nytta och värde för den enskilde genom att samordna vård och omsorg i
hemmet. I dokumentet ”Uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, Region Gotland” mars
2011 står:
”Ett viktigt syfte med sammanhållen hemsjukvård är att verksamheten styrs av en nämnd, det
man menar med begreppet ”gemensam dirigent”. Detta ska även ge förutsättning till ett väl
utvecklat teamarbete och garantera tillgänglighet och kompetens. Gemensamt synsätt ska
vara utifrån patientens fokus och att patienten ska få sina behov tillgodosedda oberoende av
huvudman.
Arbetet ska organiseras i team runt patienten. En nära samverkan och tillgänglighet mellan
olika yrkeskompetenser runt patienten är en förutsättning för god kvalitet i vården”.
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En sammanhållen hemsjukvård med ett formaliserat samarbete i team mellan berörd personal
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård var tänkt att leda till:
•

Gemensamt förhållningssätt med patienten och patientens behov i fokus

•

Fungerande vardag för brukaren

•

Höjd aktivitetsnivå

•

Handledning, utbildning och stöd i svåra situationer till baspersonal och närstående

•

Minskat behov av hjälpmedel

•

Minskat behov av hälso- och sjukvård och socialtjänstinsatser/färre ”onödiga”
inskrivningar - akutvården

•

Kortare vårdtider inom specialistvården

Fakta – hemsjukvården
Från och med 2011-01-01 har Socialnämnden ansvar för sammanhållen hemsjukvården.
Under en övergångsperiod hyrde socialnämnden distriktssköterskor och november 2012 tar socialnämnden över
den fulla driften och det fulla ansvaret för hela hemsjukvården. 28,2 mrk omdisponerades från HSN till SN.
Hemsjukvårdens uppdrag är att ge hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå samt rehabilitering och habilitering
till:
-

patienter som är inskrivna i hemsjukvården

-

till patienter som behöver vård men inte kan ta sig till en vårdcentral och som därför får enstaka
hembesök

Hälso- och sjukvårdnämnden ansvarar för den avancerade sjukvården (specialiserad hemsjukvård; nivå 3) i
hemmet som kräver specialistvårdens kompetens och resurser. Detta kan dock innebära hälso- och
sjukvårdsuppgifter utförs av socialnämndens hemsjukvård. Hemsjukvården omfattar alla diagnoser och alla
åldrar.

Förstudie Hemsjukvården
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomförde PwC, i maj 2013,
en förstudie av Hemsjukvården med anledning av signaler om att patienter for illa.
Frågeställningen var: ”Har äldreomsorgen en ändamålsenlig organisation för hemsjukvården
från november 2012?”
Svaret: ”Nej socialnämnden har inte en ändamålsenlig organisation.” ”Vår uppfattning är att
organisationen måste förändras och förstärkas på en rad punkter för att skapa en god
hemsjukvård som är patientsäker”
De huvudsakliga orsakerna till detta bedömdes vara:
1. Otydligt uppdrag
2. Inget teamarbete
3. Att primärvården redan innan överflyttningen hade små resurser vid en nationell
jämförelse. Socialnämnden visste inte hur många patienter som var inskrivna i
hemsjukvården samt vilken vårdtyngd de hade samt hade inte grepp om de så kallade
akuta patienterna. ”Därmed förefaller det svårt att dimensionera rätt personalstat och
därmed inte heller ekonomi”.
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4. Endast två av nio distriktssköterskor valde att flytta med över till socialnämnden och
man tvingades anställa sjuksköterskor utan vidareutbildning. ”Kunskap är en av de
mest väsentliga parametrarna för att garantera en god hemsjukvård som är
patientsäker”.
5. Att hemsjukvårdsorganisationen inte var redo att ta över driften november 2012. Det
gällde såväl praktiska detaljer som skrivbord, bilar, journalsystem som ledarskap.
Socialförvaltningen instämde i de slutsatser som fanns i rapporten och påbörjade ett arbete för
att skapa ännu bättre förutsättningar för en väl patientsäker hemsjukvård. Personalen utökades
med fler sjuksköterskor, från 9 till 13, från 0 till 3 undersköterskor och med 2 administrativa
resurser.

Tillvägagångssätt
I april och maj 2014 genomfördes intervjuer/samtal med förvaltningschefer, ansvariga chefer
inom hemsjukvården, beställarchef, MAS, systemförvaltare MIT, controllers, projektledare och
andra medarbetare inom genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre.
En slutsats av samtalen var att det inte fanns kunskap om t.ex. omfattningen av patienter
inskrivna i hemsjukvården, vem som remitterade, hur många patienter som fick enstaka
hembesök mm.
Varken socialförvaltningen eller hälso- sjukvården hade system som gav tillgång till den typen
av data. Socialförvaltningen satte igång ett omfattade arbete för att registrera, mäta och få fram
data under september till december 2014.

Resultat
Som grund för ett resonemang om resurser i förhållande till uppdrag presenteras nedan data
som samlats in av socialförvaltningen.
Patientvolymer:

Inskrivna i hemsjukvården:
Under perioden september till december 2014 var det i genomsnitt 360 patienter inskrivna i
hemsjukvården. Av dessa fick i genomsnitt 315 patienter sammanlagt 1580 besök i sitt hem
av hemsjukvården (sköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter) varje månad
(sept. – december).

Enstaka hembesök:
Samma period besökte hemsjukvården (sköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter) i genomsnitt 230 patienter som fick sammanlagt 540 så kallade enstaka
hembesök varje månad (sept. – december).
Under samma period har i genomsnitt 740 provtagningar genomförts på i genomsnitt 290
patienter varje månad. Det går inte att utläsa till vilken patientgrupp dessa patienter tillhör.
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I diagrammet nedan visas hemsjukvårdens (sköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter) samtliga besök i september månad fördelade på olika patientgrupper.

Patientvolymer

2%8%

Inskriven i HSV
Enstaka
Palliativa patienter
Provtagning
KVONA
KVONA (I i HSV)

Förkortningar:
HSV- hemsjukvård
KVONA- kväll och natt
KVONA i HSVPatienter inskrivna i hemsjukvården som får
besök kväll och natt

19%
49%
5%
17%

Bedömning: Helt klart är att patienter inskrivna i hemsjukvården får de flesta besöken.
Hemsjukvården har under samma period besökt målgruppen ”palliativa patienter”. Det
framgår inte om dessa patienter ingår i gruppen - avancerad hemsjukvård (nivå 3) eller om det
är palliativa patienter inskrivna i hemsjukvården.

Patientgrupper per yrkesgrupp och i jämförelse med andra
Nedan presenteras andelen patienter per yrkesgrupp samt data från två andra jämförbara orter.

Sjuksköterskor
Inom hemsjukvården finns 13,5 årsarbetare sjuksköterskor, 5 av dessa är utbildade
distriktssköterskor. En av tjänsterna används till 100 % för att svara i telefonen.
Cirkeldiagrammet nedan visar att sjuksköterskornas flesta besök görs hos patienter som är
inskrivna i hemsjukvården.

Sjuksköterskor

6%
13%

81%

Inskriven i HSV
Enstaka
Palliativa patienter

Förkortning:
HSV hemsjukvården
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Ort

Invånare

Patienter inskrivna i
hemsjukvård

Antal sjuksköterskor

Kalmar

63 000

500

70 ssk
ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård + SÄBO

Nyköping

53 000

400

16 ssk ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård

Gotland

57 000

360

13, 5 ssk ansvarar för patienter inskrivna
hemsjukvård, enstaka hembesök och
palliativa patienter.
25 ssk ansvarar för patienter i SÄBO/totalt
38,5

Bedömning: Det är färre sjuksköterskor inom hemsjukvården på Gotland i jämförelse med
andra. Sjuksköterskorna på Gotland har inte bara ansvar för patienter som är inskrivna i
hemsjukvården utan de gör också enstaka hembesök samt ansvarar för palliativa patienter. Det
framgår inte om dessa patienter ingår i gruppen - avancerad hemsjukvård (nivå 3) eller om det
också är palliativa patienter inskrivna i hemsjukvården. Man förmoda att de geografiska
avstånden är större på Gotland i jämförelse med andra, vilket kräver långa restider.

Arbetsterapeuter
Inom hemsjukvården finns 8,55 årsarbetare/arbetsterapeuter. Cirkeldiagrammet nedan visar
att arbetsterapeuternas flesta besök görs hos patienter som finns inom särskilt boende och hos
patienter som får enstaka hembesök.

Arbetsterapeuter

Inskriven i HSV
Enstaka
Palliativa patienter
Säbo, etc

Förkortningar:
HSV Hemsjukvården
SÄBO särskilt boende

23%
37%
1%

Ort

Invånare

Kalmar

63 000

39%

Patienter inskrivna i
hemsjukvård
500

Arbetsterapeuter
15 at. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård
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Nyköping

53 000

400

8 at. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård

Gotland

57 000

360

8,55 at. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård, enstaka hembesök och
SÄBO, palliativa patienter.

Bedömning: Den mest påfallande skillnaden är att arbetsterapeuterna på Gotland har ett
splittrat uppdrag med många olika patientgrupper som har olika behov. Dessutom kan man
som tidigare nämnts förmoda att en betydande del av arbetstiden går till resor.

Fysioterapeuter
Inom hemsjukvården finns 6,3 årsarbetare/fysioterapeuter. Cirkeldiagrammet nedan visar att
fysioterapeuternas flesta besök görs hos patienter som finns inom särskilt boende och hos
patienter som får enstaka hembesök.

Sjukgymnaster

Inskriven i HSV
Enstaka
Palliativa patienter
Säbo, etc

HSV Hemsjukvården
SÄBO särskilt boende

17%
46%
35%
2%

Ort

Invånare

Kalmar

63 000

Patienter inskrivna i
hemsjukvård
500

Nyköping

53 000

400

Gotland

57 000

360

Fysioterapeuter
15 ft. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård
8 ft. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård
6,3 ft. ansvarar för patienter inskrivna i
hemsjukvård, enstaka hembesök och
SÄBO, palliativa patienter.

Bedömning: Det är färre fysioterapeuter inom hemsjukvården i jämförelse med andra.
Fysioterapeuterna har som arbetsterapeuterna ett splittrat uppdrag. Nästan hälften av deras tid
åtgår till patienter på särskilt boende. Gruppen enstaka hembesök är stor och också här kan
man förmoda att en betydande del av arbetstiden går till resor.
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Slutsatser
Det gick inte att från början analysera hemsjukvården utifrån ett resursperspektiv då det inte
fanns tillgång till relevant data. Ett värdefullt resultat av arbetet med att följa upp
hemsjukvården är att socialförvaltningen nu kommit igång med att registrera statistik som
regelbundet följs upp.
I intervjuerna var samtliga eniga om värdet av att alla hembesök utförs av hemsjukvården, att
inte ha dubbla organisationer. Däremot beskrivs att patienter blir förvirrade av olika typer av
ersättningsmodeller; en för provtagning, en för patienterna inskrivna i hemsjukvård och
ytterligare en annan för de enstaka hembesöken. Utifrån patientens perspektiv vore det
angeläget att minska variation och skapa enkelhet.

Team

En av de centrala bevekelsegrunderna bakom hemsjukvårdens placering i socialförvaltningen
var att arbetet skulle organiseras i team runt patienten. Detta för att ge kontinuitet, trygghet
och samordning av insatserna utifrån patienten/brukarens perspektiv.
Det går inte att utifrån befintlig data dra slutsatsen att arbetet inte organiseras i team. Men
statistiken ger en känsla av ett väldigt splittrat uppdrag framför allt för arbetsterapeuter och
sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det ser ut som man ger enskilda insatser till många olika
målgrupper på uppdrag av många olika remittenter.
Statistiken ger en bild av ett mer insatsfokuserat system än ett system som tar sin
utgångspunkt i patientens/brukarens och de närståendes behov.

Brukarcentrerad samordning och planering
Det tar tid att upprätthålla kontakt- och skapa relation med många uppdragsgivare och det är
många att rapportera till.
Frågan är om det finns tid att i team planera i hemmet och samordna utifrån patientens
perspektiv? Brist på samordning kan leda till att patienter får besök av flera utförare samma
dag utan gemensamt syfte och planering. Frustrerande för patienterna, tidsödande för de olika
yrkesgrupperna och inte särskilt kostnadseffektivt. Fler långa bilresor istället för en. Frågan är
också om det finns tid till handledning, utbildning och stöd i svåra situationer till baspersonal
och närstående? Samordning som skulle leda till ökad trygghet hos alla beröra och därmed till
minskat behov av specialistvården.
På Gotland kommer i dagsläget kommer nästan var 5:e patient på ”retur” till hälsooch sjukvården.

Resurser
I PwC:s förstudie ifrågasattes om inte medarbetarna var för få inom hemsjukvården vilket
äventyrade patientsäkerheten. I dag är man något fler och verksamheten har omorganiserats
vilket ger bättre förutsättningar än tidigare att ge en patientsäker vård.
Man har också startat ett projekt för att komma igång med tidiga rehabiliteringsinsatser i
hemmet och samtidigt förstärkt med extra resurser (2 arbetsterapeuter respektive 2
sjukgymnaster/ fysioterapeuter). Men projektet är temporärt och slutsatsen är att det är färre
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sjuksköterskor och fysioterapeuter inom hemsjukvården i jämförelse med andra kommuner.
Dessutom innebär uppdraget på Gotland att hemsjukvården har ansvar för många olika
patientgrupper med olika behov. Det är en varningsklocka att vårdförbundet i förhandlingar
med socialförvaltningens framför att situationen för sjuksköterskorna är ohållbar.

Lärdomar från andra
I rapporten ”Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte” (Dag Norén,
februari 2015) presenterad i Dagens Medicin beskrivs att nytänkande och samordnade insatser
för grupper med stora och frekventa behov av hälso- och sjukvård och omsorg har lett till
dramatiskt positiva resultat med såväl betydande kvalitetslyft för patienter/brukare som för
medarbetarnas arbetsmiljö. Det har gett resursvinster i form av minskade behov av vårddagar
inom specialistvården och övrig vård, färre akutbesök och återinläggningar samt reducerat
behov av korttidsplatser. Resurseffektiviseringen ligger i spannet 50 – 90 %.

Ledningskontorets bedömning
Ledningskontorets bedömning är att uppdrag och resurser inte är rimliga i förhållande till
varandra.
Det tar tid att sätta en organisation, att utveckla effektiva arbetsmetoder och rutiner. Men det
är för få sjuksköterskor inom hemsjukvården och för få sjuksköterskor med vidareutbildning.
Det är för få fysioterapeuter inom hemsjukvården även om hemsjukvården tillfälligt förstärkts
med extra arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det är för få i förhållande till det splittrade
uppdraget.
Bedömningen är att det inte finns tillräckligt med resurser för att nå de förväntade resultaten
med en sammanhållen hemsjukvård inom socialnämnden.
Det måste skapas förutsättningar för nytänkande, planering och samordning hemma hos och
tillsammans med den enskilde och dennes närstående. Att erbjuda en personcentrerad vård
och omsorg som hanteras utifrån en helhet är nödvändigt för att vården och omsorgen för de
mest sjuka äldre ska fungera tillfredställande

Andra rekommendationer
Projektet Bättre liv för de mest sjuka äldre avslutats vid årsskiftet 2014/2015. Det är angeläget att
också fortsättningsvis ha fokus på, ge stöd till och utvärdera hemsjukvården, särskilt mot
bakgrund av att antalet äldre invånare ökar.
Befolkningsutveckling - äldre
År för år sedan 2007 har antalet äldre invånare ökat markant, främst i åldersgruppen 65-79 år. Denna
utveckling fortsätter. Åren 2014-2017ökar antalet yngre pensionärer med omkring 1000 individer. Tillväxten
stabiliseras i början av 2020-talet. För de allra äldsta, 80+, blir förändringen under den närmaste
prognosperioden inte lika kraftig, men gruppen ökar ändå med 165 personer fram till år 2017 varpå den
därefter ser ut att öka i allt snabbare takt. Sammantaget innebär det att den demografiska utvecklingen får en
mildare effekt på regionens vård- och omsorgsverksamheter
under detta decennium. De största utmaningarna för äldreomsorgen ser ut
att komma när vi går in i 2020-talet.
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I rapporten stöd och samverkansstruktur för barn, vuxna och äldre frågor föreslås att det
inrättas ett ÄldreSam med BarnSam som förebild. Ledningskontorets bedömning är att ett
ÄldreSam skulle förstärka förutsättningarna att hantera äldre frågor som kräver samordning
mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland inom en snar framtid bör initiera ett
mer långsiktigt arbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för vård i hemmet.
”Det som framkommer nationellt i samband med genomförda förbättringsarbeten och i
analysarbetet av hela satsningen Bättre liv för sjuka äldre är behovet av att kunna erbjuda
hembesök av såväl läkare som sjuksköterskor en återkommande framgångsfaktor”. (Cecilia
Krook, Viktoria Storm, Analys rapport sammanhållen vård och omsorg; Bättre liv för de mest
sjuka äldre, 2014-12-16).
Fortfarande finns det oklarheter i roll och ansvarfördelning mellan hemsjukvården och hälsooch sjukvården när det gäller den avancerade sjukvården, nivå 3. Det är en angelägen fråga att
ta tag i.
Slutligen är det ledningskontorets bedömning att det är olyckligt att brukare utsätts för olika
betalsystem. Istället bör det utvecklas likartade ersättningsmodeller och som samtidigt tydligt
styr resurser mot å ena sidan patienter som har stora och frekventa behov av hälso- och
sjukvård och omsorg och å andra sidan de patienter som har behov av enstaka hembesök av
hemsjukvården.
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Ärendenr RS 2014/489
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cilla Krook

Datum 2015-03-02

Regionstyrelsen

Ny utbildnings- och arbetslivsförvaltning
Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer projektdirektivet som beskriver hur en ny
utbildningsförvaltning ska bildas.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2014-12-15 att gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen (GVF) och barn- och utbildnings förvaltningen (BDF)
förs samman i en ny gemensam förvaltning med namnet utbildnings- och
arbetslivs förvaltningen.
Målsättningen är att den nya förvaltningen är i drift 2016-01-01.
En nulägesanalys i två steg genomförs. Steg ett är en nulägesbeskrivning utifrån
verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi, se bilaga 2.
Steg två genomförs våren 2015 med hjälp av extern konsult. Syftet är att få en
fördjupad analys av nuvarande organisationers styrkor och svagheter samt likheter
och olikheter. Detta ska sedan ligga till grund för det fortsatta förbättringsarbetet.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker förslaget i enlighet med
projektdirektivet.

~er
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tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Projektdirektiv
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning del 1

Exp till:

Region

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Projektdirektiv, bilaga 1

Projektdirektiv

150316

*Projekt

Ny utbildnings- och arbetslivsförvaltning
*Projektägare

Ledningskontoret, tf regiondirektör Per Lindskog
*Projektledare

Tillträdande förvaltningschef för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Anders Jolby
Projektstyrgrupp

Per Lindskog, Anders Jolby, Alf Nilsson och Elisabeth Borg. Ytterligare deltagare diskuteras i
styrgrupp och politisk grupp.
Intressenter

Barn, elever, deltagare, medarbetare i BUF och GVF, GVN och BUN, RS, LK, SF.
*Bakgrund

Regionfullmäktige har beslutat att en ny utbildningsförvaltning ska bildas som stöd för
GVN:s och BUN:s verksamheter.
*Syfte (varför?)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska bidra till synergier, kraftsamlande och utökad
samordning av resurser för ledning, utbildning, lärande och arbetsmarknadsfrågor och än mer
effektivt arbeta för bättre resultat för barn, elever och vuxna deltagare i våra verksamheter.
Det ska leda till arbete eller vidare studier. Förutsättningar för ständiga förbättringar, ökad
samverkan mellan verksamheterna och utvecklingen av en gemensam kultur som stödjer
lärande och utveckling ska stärkas.
Projektbeskrivning

Inledningsvis ska nuvarande organisation och arbetssätt analyseras i syfte att utgöra underlag
för bildandet av den nya förvaltningen och att vunna erfarenheter tas tillvara och delaktighet
och engagemang stärks.
Därefter ska organisationen formas utifrån nämndernas uppdrag. Delaktighet och transparens
ska vara ledord i arbetet.
Genomförandet av förändringen ska sedan ske snabbt avseende den centrala
ledningsorganisationen och kopplingen till nämnderna, men med beaktande av att minimera

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
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Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

störningar av verksamheternas pågående arbete.
*Mål för projektet

- En ny förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska vara etablerad 1
januari 2016.
- Den nya förvaltningen ska ha en effektivare lednings- och stödorganisation än BUF och
GVF var för sig. Kostnaden för ledning och stöd ska minska med minst 1 mnkr jämfört med
dagens kostnader.
- Medarbetare i GVF och BUF ska göras delaktiga i uppbyggnaden av den nya förvaltningen
för att möjliggöra en lärande och utvecklande kultur.
Beslutspunkter

1.
2.
3.
4.
5.

Fastställa projektplan och budget (mars-april)
Fastställa principer för den nya förvaltningens organisation (våren 2015)
Godkänna analys av nuläge och riskanalys (juni)
Styrprinciper för politiken gällande nämndansvar (sept-okt)
Godkänna förslag till eventuella reglementsjusteringar och delegationsordningar för
GVN och BUN (sept-okt)
6. Godkänna slutrapport (jan-16)
7. Avsluta projektet (jan-16)
*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Projektägaren rapporterar till en politisk grupp utsedd av GVN och BUN.
Projektledaren rapporterar till projektstyrgruppen.
Kommunikation

Projektägaren ansvarar för kommunikation av projektdirektiv och uppdraget.
Projektledaren ansvarar för kommunikation löpande under arbetets gång.
Förvaltningscheferna informerar internt i sina förvaltningar.
Kopplingar till andra projekt/uppdrag

Pågående utveckling inom de berörda förvaltningarna.
Asylboende på Gotland.
*Slutdatum

2015-12-31
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)
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Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

Projektorganisation

Styrgrupp: Se deltagare ovan.
Projektledare: Anders Jolby.
Projektgrupp: Projektledare, projektsekreterare och delprojektledare.
Ansvarig för arbetsgrupperna är projektledaren.
Initialt kan nedanstående grupper vara aktuella:
• Analys av nuläge.
• Brukarfokus: Samverkan mellan skolformer och verksamheter inom och utom den
nya förvaltningen.
• HR: Organisation och bemanning av central ledning. Former för samverkan.
• Reglementen, delegation och nämndstöd.
• Interna stödprocesser och styrformer, ekonomi, HR och försörjning.
Referensgrupp och samverkan

Berörda nämnder samt ledningsgrupper i BUF och GVF.
En samverkansgrupp bildas som även utgör grunden för den nya förvaltningens
samverkansgrupp.
Projektbudget/resurser

Projektbudget: 500.000 kr för konsultstöd, projektsekreterare el motsvarande, mindre
overheadkostnader. (möteskostnader mm).
Ledningskontoret stödjer med kompetens inom HR, Ekonomi, Kvalitet och utveckling, jurist
och försörjning enligt projektägarens bestämmande.
Kodsträng
Ansvar

6000

Konto

Objekt

Aktivitet

Projekt

8349

*Datum

2015-03-16
*Underskrift

Per Lindskog

3 (3)

Ledningskontoret

1 (20)
Handlingstyp Sammanställning, bilaga 2

Cilla Krook

Datum 4 mars 2015

Sammanställning nulägesbeskrivning del 1
1 januari 2016 ska en ny utbildningsförvaltning vara etablerad, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Två välfungerande förvaltningar ska bilda en ny. Som grund för
utvecklingsarbetet ska nuvarande organisationers styrkor och svagheter,
likheter och olikheter, identifieras.
För att skapa ett bra utgångsläge för den nya förvaltningen har styrgruppen
beslutat att genomföra en nulägesanalys. Den genomförs i två steg.
Den första delen presenteras i detta dokument.
Syftet är att med hjälp av data ur bokslut, medarbetarenkät och befintliga
system göra en nulägesbeskrivning av GVF och BUF utifrån verksamhet,
arbetsmiljö och ekonomi. Att se respektive förvaltningars resultat sida vid sida.
Det innebär att det i vissa avseenden inte är rakt av jämförbart utifrån att
förvaltningarna redovisar resultat lite olika.
Den är genomförd med hjälp från verksamhetsföreträdare och
serviceförvaltningen. Del 1 utgör sig inte för att vara en analys utan ett försök
för första gången sätta GVF:s och BUF:s resultat bredvid varandra.
Del 2 genomföras av extern konsult under våren 2015. Syftet är att ge en
fördjupad analys som ska bidra till synergier och kraftsamlande av resurser för
utbildning, lärande och arbetsmarknadsfrågor.
Skolinspektionen kommer dessutom genomföra en tillsyn av hur politiker och
förvaltningar i region Gotland tar ansvar för regionens skolor, förskolor,
fritidshem och vuxenutbildning. Resultatet blir också en del i ett nuläge.
Tillsynen beräknas vara klar i april 2015.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Verksamhet
Förskola, grundskola, särskola, fritidshem, Barn- och elevhälsan och
Kulturskolan

Arbete pågår kontinuerligt för att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser.
Under 2014 gick det att hitta en del tillfälliga lösningar men barn- och
utbildningsförvaltningens bedömning är att det fortfarande är svårt att klara
den lagstadgade rätten att erbjuda en barnomsorgsplats inom fyra månader. En
central placeringsenhet ska inrättas fr o m 1 april 2015, bl a för att förbättra
planeringsprocessen.
De öppna förskolorna på Gotland har en välfungerande verksamhet.
Föräldraenkäter för förskolan genomförs regelbundet. Inför den senaste,
hösten 2014, genomfördes en del förändringar för att få en bättre
svarsfrekvens. Fler svar än tidigare kom in och resultaten visar bl a på stora
skillnader mellan olika förskolor.
Nöjdhetsindex har ökat från 54 till 75. Ett värde över 70 uppfattas som bra.
Elevflödena är relativt stabila men det finns en ökning av barnantalet i norra
Visby, på norra Gotland och i Roma.
Skolans utmaningar är, precis om andra delar av regionen, stora när det gäller
mottagandet av nyanlända/asylsökande/flyktingar.
Kulturskolans verksamheter finns över hela ön och är i ständig utveckling.
2014 hade kulturskolan 1248 elever. 421 står i kö.
Barn – och elevhälsan har svårigheter att rekrytera personal med rätt
kompetens. Det ställer krav på ökat samarbete med hälso- och sjukvården.
Barn- och elevhälsan behöver intensifiera det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet för att möta den ökade psykiska ohälsa hos ungdomar
som befaras vara stigande.
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Nöjdhetsindex
2014
2013
2012
Elever åk 5
73
74
77
Elever åk 8
59
63
55
Elever särskola
81
Elever förskola
75
54
Föräldrar
57
fritidshem
Föräldrar åk 5
76
55
Målnivå i styrkort: >70
Kommentar: Skillnaderna mellan skolorna är stora, lägsta resultat är 45 och
det högsta 83.
Delaktighet
2014/15
2013/14
2012/13
Elever åk 3
92%
90%
90%
Elever åk 5
85%
85%
89%
Elever åk 8
72%
78%
74%
Elever särskola
84%
79%
Kommentar: De två frågorna som eleverna ger lägst omdöme är i vilken grad
de får vara med och påverka vad skolarbetet ska innehålla och hur det ska
göras. Även här finns stora variationer mellan skolor och mellan klasser.
Trygghet
2014/15
2013/14
Elever åk 3
96%
93%
Elever åk 5
90%
89%
Elever åk 8
85%
78%
Elever särskola
90%
Kommentar: Skolmiljön uppfattas som trygg.
”Jag blir bra behandlad av vuxna i skolan”
2014/15
2013/14
Elever åk 3
99%
96%
Elever åk 5
95%
93%
Elever åk 8
89%
90%
Elever
84%
särskola

2012/13
94%
92%
86%
82%

2012/13
96%
93%
89%
-

2011/12
95%
95%
81%
-
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Elevernas uppfattning av lärares förväntningar
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
Elever åk 3
97%
98%
98%
97%
Elever åk 5
94%
96%
97%
95%
Elever åk 8
93%
92%
93%
90%
Elever
84%
särskola
Kommentar: Eleverna uppfattar, i hög grad, att deras lärare tror på deras
förmåga och möjligheter att nå målen.
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel %
Kommunala skolor
2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
78,7
80
74
81
80
Riket
75,3
Målnivå i styrkort >90%
Gymnasiebehörighet, andel %
Kommunala skolor
2013/14
86,3
Antal utan gymnasiebehörighet

68 st

SKL:s ranking Grundskola
2014

76

77

2012/13
87

77

2011/12
86

76

2010/11
88

63 st

2013

2012

2011

Gotland
85
184
112
100
Norrtälje
218
211
131
180
Kommentar: SKL gör varje år en sammanvägd ranking mellan Sveriges 290
kommuner utifrån en mängd resultatindikatorer.
Gotlands mål är att ligga bland de 100 bästa. En av orsakerna till den stora
förbättringen är bl a förbättrade betygsresultat 2012/2013.
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Gymnasie- och vuxenutbildning

Tjänster av god kvalitet
”Nöjd elevindex” (NEI)
Gymnasie utb.
Komvux
Folkhögskola
Målnivå i styrkort: 65

2014
65
81
69

2013
66
87
69

2012

2011

2010

72

77

78

Genomsnittligt betygsvärde gymnasieutbildning
2014
2013

2012

2011

Gotland
14,7
14,3
14,0
Riket
14,5
14,0
14,0
Målnivå i styrkort: >14.0 samt högre än riket
Kommentar: Jämförelsetalet är det genomsnittliga betygsvärdet i ett
examensbevis. Kan variera mellan 0-20.
Brukarna informerade
Gymnasiet
Fullföljer gymnasieutbildningen
inom 4 år
Målnivå i styrkort: 85%
Genomsnittlig elevnärvaro

2014
*

2013
87%

86%

87%

2012
88%

14,2
14,0

2011
82%

Målnivå i styrkort: > 90%
*Pga ny gymnasiereform kommer det inte finnas jämförbara siffror
Komvux
Andelen som slutförde
grundläggande vuxenutbildning
Andelen som slutförde gymnasial
vuxenutbildning

2013
59%

2012
77%

2011
80%

85%

82%

85%

Folkhögskola
2014
2013
Andel studieavbrott
13,7%/4,4% 4,7%/0%
allmänna kurser/särskilda
kurser.
Målnivå i styrkort: <=10%/5%

2012
3%/3%
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Brukarnas delaktighet
Gymnasieutbildning
Elevinflytande index
Målnivå i styrkort: 70
Folkhögskola
Demokrati index

2014
73

2013
71

2012
-

74
(71)

66
(71)

69
(72)

Målnivå i styrkort: Högre än
riket (riket)
Brukarna respektfullt bemötta
Gymnasieutbildningen
2014
Andel elever som upplever att
70%
de möter lärare med
höga/mycket höga
förväntningar.
Målnivå i styrkort: >60% på
enhetsnivå
Folkhögskola
Index avseende att de som
arbetar på skolan skall lyssna på
deltagarna.

80
(76)

2013
65%

2012
65%

2011
56%

76
(77)

Målnivå i styrkort: Minst i nivå
med riket (riket)
Tjänsternas tillgänglighet
Gymnasieutbildningen

2014
94%

2013
87%

2012

100%

100%

100%

Målnivå i styrkort: 90% ska
erbjudas önskad utbildning
Komvux

Målnivå i styrkort: 90%
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Sökande per planerad utbildningsplats
2014
Gotlands folkhögskola

Allmän
Särskild
Turism allmän/särskild
Riket allmän/särskild

1,6
2,1
1,8/1,9
1,8/2,4

2013

2012

2011

1,4
2,3
1,4/1,7
1,8/2,4

1,6
1,7
1,4/1,7
1,9/2,4

1,6
2,0
1,6/1,8
1,9/2,3
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Arbetsmiljö
Denna del är framtagen av Björn Söderberg, HR konsult serviceförvaltningen.
Nedan följer en kort beskrivning av HR-relaterade bakgrundsuppgifter inför
sammanslagning av BUF och GVF.
Underlag för inventeringen

Underlag till beskrivning utgörs av årsredovisning 2014 samt utdrag ur
medarbetarenkät 2014, (jämförelse med 2013 framgår inom parentes) samt
samtal med HR-chef GVF.
Bakgrunduppgifter i medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten görs under september/oktober. Medarbetarenkäterna
redovisas på olika nivåer bl a antal anställda vid aktuell tidpunkt. Uppgifter som
används från medarbetarenkäten i denna redovisning är följande:
Respondenter
Hel förvaltningen
Chefer med personalansvar
Ledningsgrupp

GFV
N= 369
N= 16
N= 6

BUF
N= 1 497
N= 43
N= 10

Metod

Ett urval av uppgifter som bedömts ha värde inför beskrivningen av nuläget i
respektive förvaltning har valts ut och redovisats som jämförelsetal. Strävan
har varit att identifiera några få kärnfulla frågeställningar så att materialet blir
överblickbart. Från medarbetarenkäten redovisas andel positiva svar, dvs de
som svarat 4 och 5 på den fem-gradiga svarsskalan.
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Antal anställda

Uppgifterna hämtade ur årsredovisning 2014 samt medarbetarenkät 2014

Totalt anställda
varav visstidsanställda
Årsarbetare inkl visstidsanställda
Oönskade deltider
Sjuktal
Förstelärare

GFV
389 (345)
104 (44)
Ej angivet

4 (5)
2,61 (3,19)
11

BUF
1 636 (1 603)
210 (149)
1 372 (1 395)
41 (24)
5,24 (5,50)
52

Kompetensutveckling
Uppgifterna hämtade ur medarbetarenkät 2014, årsredovisning 2014 samt samtal med HR-chef GVF

GVF
Kompetensförsörjningsplan

Kompetensutvecklingsinsatser
antal genomförda 2014
Fråga 21 i medarbetarenkäten
I mitt senaste medarbetarsamtal
planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan.

Chefer
Ledningsgrupp

Fråga 47 i medarbetarenkäten

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga
arbete

Chefer
Ledningsgrupp

Nej
– överblickbart, mindre
rekryteringsbehov förespås
kommande år

BUF

Ja
Flera svårrekryterade grupper
förutspås fram till 2021. Event och
riktad annonsering som verktyg
Behov av personalplaneringsverktyg
för att underlätta
personalplaneringsarbete.

10-tal

60-tal

55 (53)

57 (45)

50
20 (57)

53 (51)
40 (50)

80 (82)

89 (86)

100
100 (100)

98 (100)
100 (100)
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Medarbetarskap
Uppgifterna hämtade ur medarbetarenkät 2014

GVF

BUF

71 (75)

75 (73)

93
80 (71)

80 (75)
75 (80)

62 (46)

60 (45)

77
100 (100)

100 (38)
100 (38)

Fråga 48 i medarbetarenkäten

74 (69)

77 (76)

Chefer
Ledningsgruppen

87
100 (86)

90 (75)
90 (75)

GVF

BUF

76 (76)

65 (63)

93
100 (100)

69 (53)
100 (0)

85 (85)

81 (79)

100
100 (100)

83 (71)
100 (75)

63 (64)

73 (71)

80
100 (75)

69 (73)
50 (88)

Fråga 6 i medarbetarenkäten
Jag kan rekommendera andra att
arbeta på min arbetsplats

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 10 i medarbetarenkäten
Jag har förtroende för min
förvaltningschef

Chefer
Ledningsgruppen

Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap
Uppgifterna hämtade ur medarbetarenkät 2014

Fråga 12 i medarbetarenkäten
Jag tycker att min närmaste chef
kommunicerar på ett tydligt sätt

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 50 i medarbetarenkäten
Min närmaste chef visar förtroende
för mig som medarbetare

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 53 i medarbetarenkäten
Min arbetsplats mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt

Chefer
Ledningsgruppen
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Arbetsmiljö
Uppgifterna hämtade ur medarbetarenkät 2014 samt årsredovisning 2014

Fråga 35 i medarbetarenkäten
Min fysiska arbetsmiljö är
tillfredställande

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 36 i medarbetarenkäten
Min psykosociala arbetsmiljö är
tillfredställande

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 37 i medarbetarenkäten
Jag använder aldrig min
friskvårdstimme.

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 37 i medarbetarenkäten
Jag använder min friskvårdstimme
varje vecka

Chefer
Ledningsgruppen

Fråga 37 i medarbetarenkäten
Jag har möjlighet att få
friskvårdsersättning i stället

Chefer
Ledningsgruppen
Fråga 40 i medarbetarenkäten
Har du under de senaste 12
månaderna utsatts för våld eller hot
om våld på din arbetsplats av
brukare/kunder

Chefer
Ledningsgruppen
Fråga 40b i medarbetarenkäten

Mer än enstaka tillfällen

Chefer
Ledningsgruppen

Ur årsredovisningen hämtas
följande behov av fortsatt
arbetsmiljöarbete.

GVF

BUF

64 (61)

52 (49)

93
75 (86)

69 (61)
90 (75)

62 (61)

55 (53)

93
80 (43)

62 (40)
90 (43)

26 (23)

19 (18)

60
100 (57)

31 (32)
40 (38)

35 (42)

47 (59)

27
0 (0)

24 (29)
20 (13)

1 (0)

18 (2)

0
0 (0)

10
10 (0)

2 (4)

8 (7)

13
40 (14)
0 (0)

7 (7)
0 (13)
36 (37)

0

0

0 (0)
Fortsatt riktade åtgärder
med fokus på
gymnasielärarnas
arbetssituation. Behov av
tryggt och pålitligt nätverk
vid datoranvändning

0 (0)
Fortsatt arbete med att
komma till rätta med och få
en rimlig arbetsbelastning
vilket också framgår av
arbetsmiljöverkets inspektion
hösten 2014 och
förvaltningens egen
erfarenhet.
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Ekonomi
En översiktlig jämförelse av barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen är gjord av Mats Nyberg och Eva
Söderdahl, ekonomer serviceförvaltningen.
Avgränsningar

Innehållet i analysen baseras på förvaltningarnas årsredovisningar 2014,
ekonomirapporter från ekonomisystemet, statistikdatabasen KOLADA, samt
underlag till strategisk plan och budget 2015-2017.
Vi har utelämnat redovisning av respektive förvaltnings budget. Med
hänvisning till att vi gör jämförelserna ur ett översiktligt perspektiv bör
iakttagelserna endas ses som indikativa. Hög grad av försiktighet skall i
synnerhet tas när vi genom räkneexempel ställer kostnader mot barn och elev
antal. Vi har inte särredovisat skolformerna exempelvis förskola, fritidshem,
grundskola eller inom GVF gymnasiet, folkhögskola etc.
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Översikt

Barn- och utbildningsförvaltningen är i termer av ekonomiska storheter ca tre
gånger så stor som gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och utryckt i
antalet elever och barn 1 ca 6 ggr så stor. BUF har drygt 4,5 ggr fler anställda än
GVF.
2014 uppgick BUF sammanlagda kostnader till ca 1,7 mdkr och GVF omfattar
ca 0,5 mdkr. Se även diagram 1

Diagram 1 Verksamhetens totala kostnader ink. avskrivningar och Internränta

Redovisat resultat 2014 blev för BUF 7,2 mnkr och GVF redovisar ett
underskott på -1,9 mnkr. Se även tabell nedan och diagram 2.
Resultatrapport, belopp i tkr
Intäkter totalt
Kostnader totalt
Avskrivningar & Internränta
Netto
Kommunbidrag
Resultat

BUF

GVF

685 363

209 597

-1 775 512

-495 049

-12 837

-9 766

-1 102 985

-295 218

1 110 199

293 261

7 214

-1 957

Tabell 1 RoR resultatrapport

Diagram 2 Redovisade nettoresultat

Noteras att BUF efter en serie av år vänt årliga minusresultat till stadiga
överskott från och med 2013 och att GVN förefaller vara på god väg likaså.
1

Årsredovisningar 2014. I BUF total ingår 2 756 förskolebarn samt 2 390 fritidshemselever.
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Eget kapital

2014-01-01 uppgick det egna kapitalet för respektive förvaltning till:
IB 2014
Barn- och Utbildningsnämnden

-4 836 000 kr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

8 365 000 kr

Beslut angående resultatöverföring för 2014 är inte klart.
Kostnadsstruktur 2

Båda förvaltningarna har liknande kostnadsstruktur där kostnaden för
arbetskraft dominerar. I BUF svarar denna andel för 59 % och i GVF för
50 %.
I relativa mått har GVF en högre kostnadsmassa för lokaler och fastigheter
jämfört med BUF. 18 % av kostnaderna i GVF vilket motsvaras av 13 % i
BUF. Andelen köpt verksamhet (ersättning till friskolor och motsvarande) är
enligt uppställningen likvärdig (12 %) i båda förvaltningarna. Se tabell 2 och
diagram 3.
Kostnadsstruktur, belopp i tkr

BUF

GVF

Intern resursfördelnings modell

600 874

134 930

Personalkostnader

691 755

178 971

Lokaler och hyror

158 524

63 953

Förbrukningsmaterial etc

21 011

10 486

Transporter o Resor

46 878

7 414

Övriga tjänster

104 443

34 823

Köp av huvudverksamhet

136 584

41 952

1 174 637

360 119

SA kostnader exkl intern resurförd.modell
Tabell 2, Urval av kostnadsslag från resultaträkningen.

Diagram 3, Relativ kostnadsstruktur i % av totala kostnader exklusive Intern resursfördelningsmodell

2

Vid beräkningen har Interna kostnadsfördelningsmodellen exkluderats.
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Vid en jämförelse av kostnadstyper i absoluta tal mot varandra varierar
skillnaderna mellan förvaltningarna. Exempelvis köper BUF interna IT-tjänster
för 2 ggr högre belopp jämfört med GVF. I förhållande till antalet elever
exklusive fritidshemsbarn uppgår kostnaden för IT tjänster till ca 2 000 kr och
för GVF 6 400 kr per elev.
Exempel på kostnader, belopp i tkr

BUF

GVF

faktor

IT-tjänster

22 500

10 999

2,0

Måltidsservice

53 823

10 317

5,2

Biljetter o Logi
Lokalvård
Kurs&Konferensavgifter

2 433

1 758

1,4

25 453

5 921

4,3

1 143

716

1,6

Tabell 3, Exempel på kostnader. Kolumnen ”faktor” utrycker BUF i förhållande till GVF
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Lednings- och stabsorganisation

Vi har försökt illustrera hur respektive lednings- och stabsorganisation
förhåller sig mot varandra. Urvalet omfattar kostnader inom kontogrupp 5
(personalkostnader) samt organisatoriskt vad som vi tolkar som tillhörigt
lednings- och stabsorganisationen. För BUF org.kod 41010-13 och GVF
org.kod 461
Genom urvalet ser vi att BUF kostnadsmässigt är tre gånger så stor som GVF.
BUF

GVF

Ansvar
BUF

Ansvar
GVF

Förvaltningsledning, kto 5, kkr

26 619

Skoldirektör 3

11 886

3002

1 216

7101

Ekonomichef

4 474

3005

1 955

7103

342

7106

Stabschef

4 859

7102

IT-strateg

611

7109

3 202

7110

Kompetensutvecklare

8 983

173

3007

Ekonomi och Försörjningschef

3 478

3008

Personalchef

2 045

3018

Kvalitets- o utvecklingschef

3 066

3024

Chef pedagogiskt medicentrum

1 479

3027

20

3028

För- och grundskole chef Söder

11 193

3042

För- och grundskole chef Norr

13 244

3085

Skoldatatek

Ungdomscentrum
Tabell 4. Personalkostnad för respektive förvaltnings lednings- och stabsorganisation.

Lokaler och fastigheter

Ur underlaget för internhyror (TKF) kan vi utläsa att BUF disponerar 2,4 ggr
mer lokalyta jämfört med GVF. Ev. extern förhyrning är exkluderat i
redovisningen. Utslaget per elev kan detta utryckas som att för BUF disponerar
en elev 12 m2 och på GVF 27,5 m2.
Lokaler och fastigheter

BUF

Internt förhyrd area, m

119 419

49 812

Internt förhyrd area, tkr

130 149

47 059

12,0

27,5

Area Yta/elev
Tabell 5 Underlag för internhyra TKF, 2014

3

GVF

2

I december 2014 kostnadsfördes sammanlagt 16 personer under ansvar 3002 (BUF) mot 1 person i GVF.
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Ytterligare jämförelser

Ur KOLADA har exempel hämtats för att försöka illustrera förhållandet
mellan kostnad per elev 4 och antalet elever. Sett i ett historiskt perspektiv har
antalet elever (ålder 6-18) minskat med ca 25 % sedan 2004 och för samma
period har kostnad per elev inom grundskola ökat med 53% och för gymnasiet
med 24%. I diagram 4 redovisas kostnader på till vänster och antal elever på
höger axel. Prognosen 5 för kommande år visar dock på en något ökande
elevantal.

Diagram 4 Kostnad per elev jämfört med antal elever. Källa Kolada.

Kommentar från förvaltningarna angående den ökade kostnaden per
elev:
GVF; justeringar för löneutvecklingen har inte gjorts.
BUF; Elevminskning, kraftiga ambitionshöjningar både kommunalt och statligt
via reformer (ex Wärnersonpengar, ny skollag, attraktiv skola, lönesatsningar,
köp av huvudverksamhet från fristående huvudmän, när elevantalet gått ner
har inte motsvarande anpassningar gjorts av personal och lokaler.
Personaltätheten är större på Gotland än i riket i samtliga skolformer.

4

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för
förskoleklass och grundskola dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen (hemkommun).
Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB. www.kolada.se, N15027, N17005

5

Strategisk plan och budget 2015-2017
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Från KOLADA kan exempelvis kostnad per invånare jämfört med riket i
övrigt illustreras genom nedanstående diagram.

Diagram 5 Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/inv 6-15 år (N15026)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskoleklass och
grundskola dividerat med antal invånare i åldern 6-15 år i kommunen 31/12 (hemkommun). Uppgiften avser
kalenderår. Källa: SCB

Diagram 6 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv (N17004) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra
kommuner och landsting för gymnasieskola hemkommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser alla aktiviteter som
ingår i gymnasieskolans verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag
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Ur det kompletterande underlaget till Strategisk plan och budget 2015-2017
vilket förelades vid budgetavstämningen oktober 2014 påvisades exempel på
kostnadsdifferenser kr/barn och elev i jämförelse med andra huvudmän i riket.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad
respektive lägre kostnad för Region Gotland i jämförelse med
kommungruppen respektive strukturellt liknande kommuner/landsting
Observera att detta är en indikation på att verksamheterna har en högre eller
lägre kostnad och att beräkningen av merkostnad är en grov uppskattning.
Gotland jämfört med kommungruppen
Verksamhet *

Gotland
(kostnad, kr)

Kommungrupp

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland 2013,
mnkr

Förskola kr/barn

140 082

134 575

5 507

4%

14,5

Grundskola kr/elev

109 965

110 075

- 110

0

-1,0

Fritidshem kr/barn

35 909

35 954

- 45

0

0

Gymnasium kr/elev

123 004

134 834

-11 830

-10 %

-25,2

I kommungruppen ingår Borgholm, Härjedalen, Malung/Sälen, Norrtälje, Åre, Tanum, Älvdalen,
Storuman, Berg, Valdemarsvik Sotenäs, Båstad, Strömstad, Östhammar, Lysekil, Dorotea, Rättvik,
Arjeplog och Jokkmokk.

Gotland jämfört med strukturellt liknande kommuner/landsting
Verksamhet

Gotland
(kostnad, kr)

Kostnad hos strukturellt
liknande kommuner/
landsting

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland 2013,
mnkr

Förskola kr/barn

140 082

125 443

14 612

12 %

37,3

Grundskola kr/elev

109 965

95 012

14 953

16 %

74,3

Fritidshem kr/barn

35 909

27 996

7 913

28 %

18,9

Gymnasium kr/elev

123 004

107 364

15 640

15 %

33,3

Jämförelse kommuner förskola/skolbarnomsorg: Norrtälje, Piteå, Hässleholm, Skövde,
Karlshamn, Sandviken, Hudiksvall Jämförelse kommuner grundskola: Östersund, Kalmar,
Skövde, Luleå, Norrtälje, Västervik, Karlshamn
Jämförelse kommuner gymnasium: Varberg, Mölndal, Nyköping, Skövde, Täby, Uddevalla,
Piteå

I KOLADA går det att söka ut liknande kommuner. Regionen jämför sig alltså
med de kommuner som är mest lika just för den verksamheten. Redovisade
avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Dessa två redovisningar visar på stora skillnader beroende på vilken grupp
kommuner Gotland jämförs mot.
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Diagram 7 Kostnad per barn Källa: Kompletterande underlag till Strategisk plan och budget 2015-2017

Diagram 8 Kostnad per elev grundskola Källa: Kompletterande underlag till Strategisk plan och budget 2015-2017

Diagram 9 Kostnad per elev gymnaiseskola Källa: Kompletterande underlag till Strategisk plan och budget 2015-2017

Process styrkort fram till dagsläget
September 2014: Kort presentation i KLG om nytt systemtänk
avseende koncernstyrkort, nämndstyrkort och verksamhetsplaner
Hösten 2014: Genomförd intervjuomgång med chefer,
förtroendevalda och ett antal andra personer. Frågor kring
upplevelse av nuvarande styrkort, målstyrningen mm
11 december 2014: Presentation av intervjuresultat i KLG.
Diskussion om förslaget från ledningskontoret, beslut om
delaktighet i det fortsatta arbetet
Två tillfällen i februari: presentation för och diskussion med
majoriteten
Arbetsgrupp på ledningskontoret; Åsa, Niclas, Ulrika, Linnea.
Avstämning i processgrupp regional utveckling på ledningskontoret

Systemtänk:
Första och andra sidan i koncernstyrkortet (och nämnd) till och
med målen är de förtroendevaldas
Indikatorerna tas fram av tjänstemännen
Förutsätter att den röda tråden från visionen går via
avsiktsförklaringen ner till målen i samhällsutvecklingen
Hållbar utveckling för hela Gotland
Investera för framtiden
Trygga välfärden
Indikatorer = vad behöver vi mäta och följa upp för att kunna visa
att vi uppnår målen, kan vara olika många beroende på mål

Portalsida styrkort 2015-2019;
Vision 2025 + visionsmål, samma för hela koncernen
Verksamhetsidé, övergripande för koncernen, unik per nämnd
Värderingar, samma för hela koncernen
Avsiktsförklaring (ersätter strategier), samma för hela koncernen
Fokusområden per år, beslutas i samband med budgetbeslut i juni

Verksamhetsidé – Region Gotland ska för gotlänningarna
Ansvara för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk välfärd
Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken
Svara för en rättsäker myndighetsutövning som inger förtroende
Ansvar för hållbar regional utveckling som baseras på resurseffektivitet

Värderingar
Delaktighet
Förtroende
Omtanke

Vision Gotland 2025

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld
av livslust
Visionsmål
•Minst 65 000 invånare bor på Gotland
•Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
•Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
•Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
•Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor

Avsiktsförklaring 2014 – 2018
Hållbar utveckling för hela Gotland
•grunden för att utveckla Gotland ligger i att utveckla hela ön där alla delar och alla gotlänningars möjligheter tas tillvara
Investera i framtiden
•med ökade investeringar i bostäder, infrastruktur, klimatanpassning, förnybar energi och utbildning rustar vi oss för framtiden och
skapar goda utvecklingsmöjligheter
Trygga välfärden
•vi vill utveckla och tillföra nödvändiga resurser till välfärden och ser det som en viktig förutsättning för Gotlands framtid

Åsas kommentar: Blå text = min text, ingen beslutad eller tidigare inskriven text.

Koncernstyrkort
Mål i koncernstyrkortet, gäller hela organisationen

Mål för samhällsutveckling

Mål för ändamålsenlig och effektiv organisation
Brukare/k
under

Välstånd

Miljö

Hälsa

Utbildning/
arbetsmarknad

Brukarna/
kunderna
upplever att de
får tjänster av
god kvalitet, är
informerade,
delaktiga och
respektfullt
bemötta

Processer

Medarbetare/
ledare

Processer ger
resultat av
god kvalitet
till kostnader i
nivå med
jämförbara
kommuner
och landsting

Medarbetare/
ledare trivs, är
engagerade,
tar ansvar och
utvecklas för
att möte
framtidens
utmaningar

Ekonomi

Ekonomin är
uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Exempel på mål

Miljö

Exempel på indikator
Ekologiska livsmedel

Exempel på mått
andel ekologiska livsmedel i regionen
andel hektar ekologiskt brukad åkermark

Energi och klimat

elförbrukning per invånare
andel nybyggda lågenergibostäder
energianvändning i regionens lokaler
energianvändning i regionens fordon

Vatten

kväve och fosfor till Östersjön
Måtten kan bestå både av områden som koncernen har
stor rådighet över, men också områden som koncernen
inte påverkar helt och hållet utan även är beroende av
andra aktörer

osv ett mål per sida
med indikatorer

Nämndstyrkort

Mål för samhällsutveckling

Mål för ändamålsenlig och effektiv organisation
Brukare/k
under

Välstånd

Miljö

Hälsa

Utbildning/
arbetsmarkn
ad

Brukarna/
kunderna
upplever att de
får tjänster av
god kvalitet, är
informerade,
delaktiga och
respektfullt
bemötta

Processer

Medarbetare/
ledare

Processer ger
resultat av
god kvalitet
till kostnader i
nivå med
jämförbara
kommuner
och landsting

Medarbetare/
ledare trivs, är
engagerade,
tar ansvar och
utvecklas för
att möte
framtidens
utmaningar

Ekonomi

Ekonomin är
uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Nämndernas bidrag kommer framförallt via
KKIK-mått, men kan också komma från t ex
brukarundersökningar eller andra mätningar

1-årig verksamhetsplan för förvaltningen, beslutas samtidigt som internbudgeten i
nämnden

Politisk process styrkortsframtagande

Ramverket
Rsau
12/3,
presentation
systemtänk –
inga
beslut

mars

Politiskt
arbete
startar
med
styrkort =
måldokument,
tjänstemän
finns som
stöd i
processen

marsmaj

Beslutsprocessen
inleds i
budgetberedningen
, beslut
om portalsidan och
målen i Rf
i juni

majjuni

Arbetet
med RS
och
nämndernas
styrkort
påbörjas
efter
beslut i
Rf.
Fullständigt
styrkort
med
indikatorer tas
fram
junihöst

Ledningskontoret arbetar parallellt med framtagande av
indikatorer för koncernstyrkortets mål

Politiskt
styrt
arbete
som
mynnar
ut i beslut
i nämnd
före
årsskiftet

höst

Nämndstyrkorten
inkl RS
styrkort
rapporteras till
2016 års
första Rf

februari
-mars
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Niclas Ohlander

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 2015-02-27

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2015
Förslag till beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2015 med
227 810 000 kronor enligt upprättat förslag

•

Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletterings budget
då investeringsmedel äskas kommande år

Bakgrund
Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som
inte förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år.
Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så
att medlen förbrukas under året.

Investerings- och kompletteringsbudget 2015
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 481,3 miljoner kronor (mnkr) varav
78,5 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår
15 mnkr avseende exploateringsbudget.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2014 uppgår till 235,7 mnkr. Nämnderna
har begärt överföring av medel med 232 mnkr, alltså 3,4 mnkr mindre än tillgängligt
utrymme.

ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig
avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga
större projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och inventarier är
huvudregeln att dessa medel är på års basis och alltså inte ska föras mellan åren. Dock
kan undantag göras i särskilda fall.
Den totala investeringsbudgeten enligt ledningskontorets förslag uppgår till
709,1 mnkr (inklusive 227,8 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det
är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och
anläggningsprojekt som pågår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Ledningskontoret anser att investeringsnivåerna bör sänkas framöver för att inte
urholka regionens ekonotm både på kort och lång sikt samt för att arbeta bort
eftersläpningar i projekten. En bygginvestering ger ju upphov till kapitalkostnader
och driftkostnader en lång tid framåt. Detta bör beaktas vid beredningen av
nämndernas budgetäskanden framåt tills nivån på kompletteringsbudgeten avsevärt
minskats.

Bilagor:

Bilaga Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2015 inklusive
kompl tteringsbudget per nämnd/förvaltning

2 (2)

Bilaga

2015-03-02

Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2015 inklusive kompletteringsbudget per nämnd/förv, tkr
Över 2014

Önskar Budget 2015

LKförslag

I Varav kompl

1 200

1 200

1100

O
236

236

Finns 14+151

Regionstyrelsen

Ledningskontoret
Inventarier LK
Rakel
Utv plan Holmen, Vy hamn
Planläggning Visborg
Projektering badhus

1 100

1 100

27

O

O

27

236

236

O
O
O

236
500

500

1 400

1 400

O
3000

169

169

169

3603

3603

603

O
O

198

198

198

500

500

500

500

500

1400

1 400
169

169

IT -infrastruktur

603

HR-system

603
198

Merit

500

228

636
3588

2600

E-tjänster inkl ehälsa
Digitallångtidslagring
Kundtjänst vx mm
PC som tjänst, inkl surfplatta
Teknisk plattform
Utbyggnad av nätkapacitet
Trafikstyrning datanät
Summa

300
550
3731

470
636
300
550
3731

3666
452

3666

500

500
17141

18156

452

O
O
O
O
5500
4500
O
O
13100

Sida 1 av 4

O

500
1400

636

636

636

3588

2600

2600
300
550

300

300

550
9231

550
9231

8166
452

8166

500

500
30241

31256

452

3731
3666
452
500
17141
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Vy Östercentrum

Ädit

100

Serviceförvaltningen
Pott
Måltid maskiner o inventarier
Inventarier Logistik
Maskiner och inventarier SF
Summa

Över 2014

Önskar Budget2015

O
-661

O
648

2000

-322
1 776
793

O
O
648

O
O
2000

Finns 14+15

O

2000
-661
-322
1776
2793

488

Räddningstjänstavdelning

Fastighetsförvaltn ingsavd
Hamnavd (inkllinjehamnar)
Summa
Tkf andra förvaltningar
Tkf "Resecentrum"
Kryssningskaj
Summa Tekniska nämnden

488
35289

O
35289
1262
-2221
4017
4020
42367

66500
5000
3900
98000

64279
9017
7920
140855

15107

15107

15000

30 1071

301071

15107

23
1 118
2570
20115

23
1 118
2570
19450

O
O
8000

23
1 118

O
1 118

O
1 118

23347
47173

23347
46508

35000
32000
75000

10570
55115
55347

8000
54450
55347
118 915

O
19450
23347
43915

86073
809
828
192845

86073
809
828
192180

170900
O
16000
374900

256973
809
16828
563999

86073
809
828
189099

Sida 2 av 4

122173
256973
809
16828
567745
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Tkf
Ledning, gem inventarier
Projektavdelning, garantiåtgärder
Gata- och parkavd

600
56789
1762
64279
9017
7920
140367

1262
-2221
4017
4020
42855

Sbf exploateringar

Avfallshantering

O
O
O
O
O

1 088
56789
1 762

Summa

Kollektivtrafik
Vatten- och avloppsverksamhet

2000
O
O
O
2000

600
21 500
500

35289
1 262
-2221
4017
4020
42855

Mark-och stadsmiljö

Varav kompl

I

Tekniska nämnden
Sbf
Förvaltningsstöd (pott) stab

LKförslag

Byggnadsnämnden

Över 2014

Pott

619

Summa

619

Önskar Budget 2015
619
2000
619
2000

Finns 14+15

LKförslag

Varav kompl

2619

2000

O

2619

2000

O

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott

200

O

200

400

200

O

Summa

200

O

200

400

200

O

O

O

1 000

1 000

1 000

O

O

Kultur- och fritidsnämnden
Pott

3300

100

O
100

3300

Speedwaybanan

O

100

3300
100

Summa

100

100

4300

4400

4400

334

330

334

O

O

10000

Inventarier sporthall

O

100
100

Romaskolan

2371

850

O

2371

Kabyssen förskola

2462

2460

O

2462

IT

O

O

6000

6000

Pott

O

O

7000

7000

Västerhejde skola

10000

10000

O

10000

330
9800
850
2460
6000
7000
10000

Summa

15167

13640

22800

37967

36440

13640

Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden
Ateranskaffning/inventarier (pott)

O

O

3000

3000

3000

O

IT-investeringar

O

O

500

500

500

O

1 000

1 000

Skol- och förskolegårdar
Tofta skola

O

9800

9800

330
O

850
2460
O
O

lövsta

O

O

O

O

O

O

1 000
O

O

Sävehuset ombyggnad
Summa

O

O

4500

4500

4500

O

Sida 3 av 4

O
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Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Över 2014

Önskar Budget 2015

Summa

1 077
1 077

O
1 077
1 077

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Utrustning ambulanshelikopter

2141

2141

Pott
Ombyggnad Gesällgatan

Budget 2015
Arbetsmiljöverket, slutenvård

Summa
Total investeringsbudget 2015

O

Finns 14+15

LKförslag

7500
O
7500

7500
1 077
8577

7500

O

1 077
8577

1 077
1 077

O

2141
40000
14612
56753

2141
40000
14612
56753

2141
4612
6753

717010

709110

227810

O

O

4612
6753

4612
6753

40000
10000
50000

235710

232158

481 300

Varav kompl

O
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Ärendenr RS 2015/59

Asa Högberg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2015-02-23

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från år 2014
Förslag till regionstyrelsen för beslut
• Upprättat förslag till överföring av resultat från 2014 fastställs
• Stor återhållsamhet gäller för användning av nämndernas Eget kapital under 2015
Bakgrund
Enligt gällande regler "Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun" (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras med till kommande år.
För serviceförvaltningen gäller att vid överskott ska 50 procent av det överförda
beloppet återföras till kunderna utifrån den totala storleken på köp under året.

Bedömning
Under 2014 har hälso- och sjukvårdsnämnden använt 1 550 tusen kronor (tkr) av
eget kapital för driftkostnader. Tekniska nämnden har använt 1 500 tkr av eget
kapital för investeringsutgifter, 750 tkr av dessa återfås som investeringsinkomst.
Nämnderna/ förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2014. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
(serviceförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden).
Service förvaltningen föreslår att 3 596 tkr av förvaltningens resultat återförs till
kundernas eget kapitaL Hälso- och sjukvårds nämnden begär att undantas från regeln
att hela underskottet ska överföras.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/59

Sammanställning av förslag till eget kapital 2015-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att 2 470 tkr överförs från 2014 års resultat. Med hänsyn till
den rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att mycket stor
återhållsamhet måste gälla för användning av eget kapital 2015.
Ledningskontoret

g
tf regiondirektör

Bilagor:

Förslag till överföring av 2014 ~rs resultat för serviceförvaltningen
Förslag till överföring av 2014 ~rs resultat för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till överföring av 2014 ~rs resultat för hälso- och sjukv~rdsnämnden
Överföring av resultat MIn 2014, ledningskontorets förslag

2 (2)
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Ärendenr 5F 2014/3

ServIcefölVdi tninCjt

Handlingstyp Bilaga 3,

'"1"1

AR 2014

Datum 9 februari 2015

Regionstyrelsen

Förslag till överföring av 2014 års resultat för
serviceförvaltningen
Serviceförvaltningens ekonomiska resultat 2014 uppgår till 9,6 miljoner kronor.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning i Region Gotland får
75 % av förhandlat överskott överföras till eget kapital, dvs. 7,2 miljoner
kronor.
Enligt beslutad återföringsmodell för servicefölvaltningens resultat
Rf 2013-02-25§ 4, ska 50 procent av överföringsbeloppet återföras till
kunderna fördelat utifrån den totala storleken på köp under året.
Selviceförvaltningen föreslår att 3 596 tkr överförs till fÖlvaltningens eget
kapital samt att 3 596 tkr återförs till kunderna eget kapital enligt nedan.
Förvaltning
11
22
23
31
41
46
52
82
91

RF/RS
Teknikförval tningen
Samhälls byggarförvaltning
Kultur- o fritids förvaltningen
Barn- o utbildningsfölvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildnings förv
Socialfölvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Ledningskontoret

Andel
2,1 %
3,9 %
3,3 %
1,6%
29,7 %
6,9 %
19,2 %
25,0 %
8,3 %
100,0 %

Återföring (tkr)

77
140
116
58
1068
249
690
899
299
3596

5erviceförvaltningen

~ ~0-----Bo Magnusson
Tf servicedirektör

'\

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Ärendenr.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp
Datum 9 februari 2014

Förslag till överföring av resultat till redovisningsåret
2014
Kultur- och fritidsnämnden gör ett positivt resultat 2014 på 54 tkr.
Förvaltningen föreslår att överskottet i sin helhet överförs till Kultur- och
fritids förvaltningens egna kapital.

Kultur- och fn'tidifrh7Jaltningen

Maria Modig
Kultur- och förvaltningsdirektör

Besöksadress Lövsta Landsbygdscentrum
Visbyvägen Romakloster

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 1897 SO-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000·0803

E-post registratoU<ff@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Yvonne Skovshoved, ekonomichef
Ärendenr: HSN 2015/3
Datum 27 januari 2015

Förslag till överföring av resultat 2014
Förslag till beslut:

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionstyrelsen att inte överföra
nämndens negativa resultat om - 34,5 miljoner till 2015.
Bakgrund

Enligt Region Godands regler för styrning och uppföljning ska överföring av
underskott föregås aven beredning där nämndens verksamhet och utfall
analyseras.
Under 2014 presenterades utvecklingsarbetet Struktur 2015 för Hälso- och
sjukvårdsnämnden. En rapport som avslutades med 33 olika punkter för
nämnden att besluta om. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade enligt
förvaltningens förslag på samdiga punkter, inklusive punkten angående den
ekonomiska effekten av genomförandet av strukturutredningen.
Den ekonomiska bedömningen av förändringarna enligt strukturutredningen är
minskade kostnader med 20 miljoner till årsbokslut 2017, varav hälften ska
räknas hem till årsbokslut 2016.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har också tidigare beskrivit det strukturella gap
som finns mellan nämndens tilldelning av budgetmedel och nettokostnad för
att bedriva hälso- och sjukvård i den omfattning som görs idag.
Regionfullmäktige fattade 2014-11-28 beslutet om att Hälso- och
sjukvårdsnämnden tillåts överskrida tilldelad rambudget med 4,2 mnkr med
anledning av oförutsedd regeländring avseende moms på luftburen
ambulansverksamhet.
Med hänsyn tagen till både det strukturella underskott som finns inom
verksamheten och till det arbete som pågår för att minska kostnaderna med
hjälpa av besluten enligt Struktur 2015, begär Hälso- och sjukvårds nämnden att
det negativa resultatet för 2014 inte förs över till 2015.
Stefaan De Maecker

Maria Dalernar

ordförande

hälso- och sjukv§rdsdirektör

Hälso- och sjukv§rdsnämnden

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registratorJlsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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* Innan återbäring från SF

-------

Bilaga
Disp eget
kapital

Resultat
2014

Enl regler
överföring

Förv förslag
överföring

LK förslag
överföring

Eget kapital
2015-01-01 *

O
O

10231
9589

7673
7192

O
7 192

O
7 192

5308
19784

-1500
-1500

23762
1262
11680
-1283
12103
l 491
l 634

20736
1262
11680
-1283
9077
1 118
l 226

20740
1262
11680
-1283
9081
1 118
1226

20736
1262
11680
-1283
9077
1 118
l 226

38058
15471
17638
-20009
24958
525
5604

O
O
O

O
O

1
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2014-01-01
Regionstyrelsen
Ledningskontoret inkl politikerorg
5308
Servicef6rvaltningen
12592
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
18822
15709
(hnjehamnar)
(vatten och avlopp)
5958
(avfallshantering)
-18726
(resultatenheter/övrigt)
15881
Byggnadsnämnden
-593
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
4378
Utbildn;'1g och kultur
3538
Kultur- och fritidsnämnden
4836
Barn- och utbildningsnämnden
-8365
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde
Vård och omsorg
50648
Socialnämnden
4040
Hälso- och sjukvårdsnämnden
95204
Summa

O
O
O

54
7219
-1 957

41
5414
-1 957

54
5414
-1 957

41
5414
-1 957

102501
-10322.

O
-1 550
-3050

-31 330
-34507
-13 814

-31 300
-34507
-24364

-31 300
O
2487

-31 300
O
2470

193481
2490
94624

3579

1

Eget kapital
2015-01-01

** Inkl återbäring från SF

~

5308
19784

376
-3596

5684
16188

38058

256

15471
17638
-20009
24958

256

38314
15471
17638
-20009
25214
525
5604

525
5604
3579
10250
-10322

58
l 068
249

3637
11318
-10073

19348
2490
94624

690
899
O

20038
3389
94624
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Regionstyrelsen
Ledningskontoret inkl politikerorg
Serviceförvaltningen
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
(linjehamnar)
(vatten och avlopp)
(avfallshantering)
(resultatenheter/övrigt
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndeI
Vård och omsorg
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Återbäring Eget kapital
från SF
2015-01-01 **
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Ledningskontoret
Camilla Ekelund

Ärendenr RS 2013/542
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport Förenkla - helt enkelt
Förslag till beslut

(1 bilaga)
•

Slutrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta driva på arbetet med att
förbättra företagsklimatet i Förenkla - helt enkelts anda, i enlighet med
rapportens intentioner, inom ramen för Tillväxtarbetet 2015-2018.

Bakgrund

Region Gotland har sedan 2012 prioriterat arbetet med att förbättra
företags klimatet på Gotland. Ett positivt foretagsklimat hör starkt samman
med tillväxt och välstånd i en region. Regionens arbete med företagsklimatet
har i huvudsak bedrivits inom projektet Förenkla - helt enkelt under perioden
2012-2014. Projektet har en direkt koppling till Sveriges kommuner och
landstings (SKL:s) servicemätning "Insikt". Den handlingsplan som projektet
följt beslutades i regionstyrelsen i januari 2013 och följer en modell som SKL
tagit fram och som används i många kommuner med fokus på ökad service i
den kommunala myndighetsutövningen. I november 2013 fattade
regionstyrelsen beslut om att projektet skulle fortsätta även 2014 och
handlingsplanen uppdaterades därefter med ytterligare aktiviteter.
Målen för Region Gotland i projektet har varit följande:
•

Att nå ett nöjd kundindex (NK!) på 70 poäng i SKL:s
insiktsmätning samt

•

placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet 2015.

Vidare har de kvalitativa målen för projektet varit att Förenkla - helt enkelt ska
leda till ökad förståelse för företagens villkor, ge snabb, smidig och rättssäker
hantering av ärenden, ge vägledning och tydliga beslut, ha ett positivt
förhållningssätt till företagande samt ge stärkta medarbetare på Region
Gotland.
Bifogad slutrapport utgör en uppföljning av de åtgärder och aktiviteter i
handlingsplanen som genomförts under 2012-2014 samt en avstämning mot

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/542

Region Gotland

projektets kvalitativa mål. Förenkla - helt upphörde som projekt den sista
december 2014. En slutlig uppföljning av målen kommer att ske i maj 2015 då
resultaten från Insikt 2015 (som avser ärenden under 2014) presenteras.
Undersökningen genomförs under våren. Även Svenskt Näringslivs ranking
kommer att genomföras under våren 2015 och ett resultat presenteras tidigast
till sommaren.
Under projekttiden har ca 70 aktiviteter genomförts med syftet att förbättra
servicen till de gotländska företagen. I stort sett alla aktiviteter i
handlings planen har genomförts eller påbörjats inom projekttiden i enlighet
med fastställd tidplan. Under projektet har Region Gotland gått från betyget
underkänt 2012 till godkänt och ett NKI på 64 poäng vid Insikt 2014. Samtliga
myndighetsområden har gjort stora framsteg. Ett medvetet förändringsarbete
inom Region Gotland pågår men ytterligare förbättringsåtgärder krävs
fortfarande. De aktiviteter från handlingsplanen som återstår att slutföra är
främst:
•

Översyn och effektivisering av Region Gotlands upphandlingar.

•

Etablering aven lots funktion inom Region Gotland.

Det har även konstateras att frågan om ett bra företagsklimat på Gotland är
mycket bredare än kvaliteten på den verksamhet som Region Gotland bedriver
inom sina olika myndighets områden. För regionens del är även förtroendet för
politiken och för regionens ledning en mycket stor del i upplevelsen av
företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands
verksamhet påverkar företagsklimatet. Sättet att arbeta inom Förenkla - helt
enkelt har visat sig ge önskat resultat vad gäller förbättrad service i
myndighetsutövningen. Då målet om ett NKI på 70 poäng ännu inte har
uppnåtts föreslås därför det fortsatta arbetet se ut enligt följande:
•

Projektet Förenkla - helt enkelt upphör som projekt fr.o.m. januari
2015 och arbetet går istället över i den ordinarie verksamheten i linjen
under ledning av regiondirektör och koncernledningsgrupp. Avsikten
är att arbetet ska fortsätta bedrivas i enlighet med Förenkla - helt
enkelts anda.

•

Insiktsmätningen fortsätter som en del i berörda förvaltningars
ordinarie verksamhet. Resultat från insiktsmätningarna utgör även
underlag för en nationell jämförelse genom Kommuners kvalitet i
korthet (KK1K).

•

Ledningskontoret fortsätter att svara för uppföljning av arbetet och för
kontinuerlig rapportering till regionstyrelsen i samband med
delårsrapportering och årsredovisning.

•

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i en bredare bemärkelse
drivs vidare inom Tillväxtarbetet 2015-2018 (beslut i regionstyrelsen

2 (3)

223

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/542

Region Gotland

december 2014) och utvecklingsspåret näringsliv/företagsklimat där
samverkan med näringslivet är mycket centralt. Här kommer möjlighet
finnas att lyfta delar som särskilt behöver förbättras, t.ex. fortsatta
utmaningar som identifierats inom ramen för Förenkla - helt enkelt.
•

Vidare bör lednings kontoret, samhälls byggnads förvaltningen och
tekniska förvaltningen gemensamt se över dialogen med företagarna
och vad som är att anse som en god service i myndighetsutövningen.

Följande delar föreslås fortsätta som projekt även 2015:
•

Etablering av den funktion för företagslotsning som nu finns på plats
hos Inspiration Gotland och samhällsbyggnadsförvaltningen och som
fungerat operativt med hantering av företagsärenden sedan januari
2015. Arbetet ska följas upp och utvärderas hösten 2015 och
samordnas med stöd av ledningskontoret.

•

Arbetet med att se över, effektivisera och förbättra regionens arbete
med upphandlingar under ledning av ekonomidirektören.

Bedömning

Ledningskontoret anser att arbetet i enlighet med Förenkla - helt enkelts anda
ska fortsätta då detta bedöms leda till ökad kundnöjdhet i enlighet med
uppsatta mål. Arbetet föreslås fortsätta inom linjen i ordinarie verksamhet
samtidigt som uppföljning halvårsvis med återrapportering till regionstyrelsen
ska ske. Vidare ges möjlighet att inom ramen för Tillväxtarbetet 2015-2018
fortsätta driva prioriterade åtgärder för att förbättra företagsklimatet på
Gotland. Detta tillvägagångssätt upplevs som relevant och ändamålsenligt och
bedöms bidra till att uppfylla målen i det näringspolitiska programmet inom
området företagsklimat.
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Sammanfattning

Region Gotland har sedan 2012 prioriterat arbetet med att förbättra företagsklimatet på
Gotland. Ett positivt företagsklimat hör starkt samman med tillväxt och välstånd i en
region. Regionens arbete med företagsklimatet har i huvudsak bedrivits inom projektet
Förenkla – helt enkelt under perioden 2012-2014. Förenkla – helt enkelt har en direkt
koppling till Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) servicemätning ”Insikt”. Den
handlingsplan som projektet följt beslutades i regionstyrelsen (RS) i januari 2013 och följer
en modell som SKL tagit fram och som används i många kommuner. I november 2013
fattade RS beslut om att projektet skulle fortsätta även 2014 och handlingsplanen
uppdaterades därefter med ytterligare aktiviteter.
Målen för Region Gotland i projektet har varit följande:
- Att nå ett nöjd kundindex (NKI) på 70 poäng i SKL:s insiktsmätning samt
- placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
2015.
Vidare har de kvalitativa målen för projektet varit att Förenkla – helt enkelt ska:
- Leda till ökad förståelse för företagens villkor,
- ge snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden,
- ge vägledning och tydliga beslut,
- ha ett positivt förhållningssätt till företagande samt
- ge stärkta medarbetare på Region Gotland.
Denna slutrapport utgör en uppföljning av de åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen
som genomförts under 2012-2014 samt en avstämning mot projektets kvalitativa mål. En
uppföljning av målen kan slutligen göras i maj 2015 då resultatet från Insikt 2015 (som
avser ärenden under 2014) presenteras. Undersökningen genomförs under våren. I
september kommer även SKL att släppa resultaten från ”Öppna jämförelser” där en
jämförelse med övriga deltagande kommuner presenteras. Även Svenskt Näringslivs
ranking kommer att genomföras under våren 2015 och ett resultat presenteras tidigast till
sommaren. Projektet Förenkla – helt enkelt avslutades den sista december 2014. I denna
rapport presenteras även ett förslag till fortsatt arbete under 2015.
1.1

Hur har det gått?

Under projekttiden har ca 70 aktiviteter genomförts med syftet att förbättra servicen till de
gotländska företagen. Under tiden som projektet pågått har Region Gotland gått från
betyget underkänd till godkänd med ett NKI på 64 vid Insikt 2014. Samtliga
myndighetsområden har gjort stora framsteg. I stort sett alla aktiviteter i handlingsplanen
har genomförts eller påbörjats inom projekttiden i enlighet med fastställd tidplan. De
områden som återstår att slutföra är:
-

Översyn och effektivisering av Region Gotlands upphandlingar.
Etablering av lotsfunktionen inom Region Gotland med utökning av projektet
Digital lots, där lotsprocessen även ska göras tillgänglig digitalt.
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Exempel på aktiviteter som genomförts inom projektet är:
-

-

Anställning av en företags- och evenemangslots och införande av en lotsfunktion.
Arbetet med att se över, effektivisera och kommunicera upphandlingsprocessen har
påbörjats och en rapport med förbättringsåtgärder har tagits fram. För detta har en
extern konsult anlitats.
Införande och utveckling av en samordnad kundtjänst.
Utveckling av verksamhetsprocesserna bygglov och markupplåtelse.
Region Gotlands servicepolicy och serviceriktlinjer har reviderats och ska nu gälla
för alla medarbetare.
Flera utbildningsinsatser inom bemötande och ”Klarspråk” har genomförts och är
återkommande.
Utbildningar för att stärka medarbetare och ledare samt för att förtydliga rollerna
för politiker och tjänstemän har tagits fram och kommer att genomföras.
En utbildning i att leda utvecklings- och förändringsarbete har tagits fram där fokus
bl.a. är företagaren som kund.
Ett näringslivsråd har inrättats och träffas regelbundet.
Frukostmöten på olika aktuella teman anordnas regelbundet för näringslivet.
Nyhetsbrev till företagare med fyra utgåvor per år.
Samordnad näringslivsinformation på www.gotland.se.
En ny hemsida för näringslivs- och etableringsservice på www.gotland.com.
Utveckling av e-tjänster och en e-tjänsteplattform för Region Gotland, samt
översyn av ”knappvalet” för bättre tillgänglighet.
Ett projekt för ”Digital lots”, d.v.s. införande av lotsprocessen på webben har
påbörjats.
Ökad samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland.
Med mera.

Huruvida de aktiviteter som genomförts har lett till att projektets kvalitativa mål uppnås, så
är den allmänna uppfattningen att man är på rätt väg. Mycket har gjorts men man är inte i
mål. Ytterligare arbete krävs. Framförallt behöver tillgänglighet och service fortsätta att
förbättras samtidigt som såväl regionen som företagen behöver öka kunskapen och
förståelsen för varandras förutsättningar och villkor. Ett medvetet förändringsarbete inom
Region Gotland pågår och viljan att bli mer serviceinriktad finns. Medarbetarna över lag
har blivit medvetna om vikten av ett gott bemötande och att ge vägledning. Effektiviteten i
ärendehanteringen inom myndighetsområdena har blivit bättre men behöver förbättras
ytterligare. Förhållningssättet gentemot företagen upplevs inte som negativt utan här
handlar mycket istället om förbättrad kommunikation och dialog samt bättre kunskap och
förståelse för varandras förutsättningar. Slutsatsen är att formen för det förbättringsarbetet
som bedrivits inom projektet Förenkla – helt enkelt har fungerat och ger resultat. Om
projektet lyckas kommer också medarbetarna inom Region Gotland att bli stärkta. För att
lyckas behövs tålamod och uthållighet. Den slutliga uppföljningen kommer att ske när
resultatet av Insikt 2015 presenteras till sommaren.
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1.2

Det fortsatta arbetet

Frågan om hur företagsklimatet kan förbättras på Gotland är mycket bredare än
kvaliteten på Region Gotlands verksamhet inom de olika myndighetsområdena. Bl.a. är
förtroendet för politiken och för regionens ledning en mycket stor del i upplevelsen av
företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands verksamhet
påverkar. Projektet Förenkla – helt enkelt har under perioden 2012-2014 varit Region
Gotlands projekt för att förbättra servicen till företagen i den kommunala
myndighetsutövningen. Betygen i insiktsmätningen visar att arbetet är på väg åt rätt håll
men ytterligare åtgärder krävs. Fortsättningen för Förenkla – helt enkelt föreslås därför se
ut enligt följande:
•

Projektet Förenkla – helt enkelt upphör som projekt fr.o.m. januari 2015 och
arbetet går istället över i den ordinarie verksamheten i linjen under ledning av
regiondirektör och koncernledningsgrupp. Avsikten är att arbetet ska fortsätta
bedrivas i enlighet med andan för Förenkla – helt enkelt.

•

Insiktsmätningen fortsätter som en del i berörda förvaltningars ordinarie
verksamhet. Resultat från insiktsmätningarna utgör även underlag för en årlig
nationell jämförelse genom Kommuners kvalitet i korthet (KKIK).

•

Ledningskontoret fortsätter att svara för uppföljning av arbetet och för
kontinuerlig rapportering till regionstyrelsen i samband med delårsrapportering
och årsredovisning.

•

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i en bredare bemärkelse drivs vidare
inom Tillväxtarbetet 2015-2018 och området näringsliv/företagsklimat (beslut i
regionstyrelsen december 2014). Här är samverkan med näringslivet mycket
centralt och möjlighet att fortsätta lyfta delar som särskilt behöver förbättras
kommer att ges, exempelvis fortsatta utmaningar kopplat till servicen i
myndighetsutövningen.

•

Vidare föreslås ledningskontoret (LK), samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
och teknikförvaltningen (TKF) gemensamt se över dialogen med företagarna
och vad som är att anse som en god service i myndighetsutövningen.

Följande delar är bör vara fortsatt prioriterade och lyftas ut och drivas som projekt även
2015:
•

Funktionen för företagslotsning. Arbetet ska följas upp och utvärderas under
hösten 2015. Detta samordnas med stöd av ledningskontoret.

•

Översynen av regionens arbete med upphandlingar. Arbetet fortsätter som projekt
under ledning av ekonomidirektören på ledningskontoret.
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1.3

Fortsatta utmaningar

I samband med slutrapporten av Förenkla – helt enkelt har i huvudsak följande områden
identifierats som fortsatta förbättringsområden. Förslaget är att arbetet med dessa fortsätter
inom ramen för Tillväxtarbetet.
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•

Myndighetsområdena bygglov och markupplåtelser som vid senaste
insiktsmätningen 2014 inte nådde betyget godkänt behöver fortsätta att förbättras.

•

Kommunikation och information gentemot företagen behöver fortsätta att
prioriteras. Detta omfattar bl.a. en utvecklad dialog med företagen och ökad
förståelsen för varandras olika roller och förutsättningar. Vidare ingår en fortsatt
satsning på e-tjänster kopplade till myndighetsutövningen.

•

Fortsatt satsning på service till företagen i form av ökad tillgänglighet, bättre
bemötande, utveckling av ett rådgivande arbetssätt samt effektivare
ärendehantering.

•

Vidare behöver rollerna för politikerna respektive tjänstemännen bli tydligare.
Gränsdragningarna mellan politikens ”VAD” och tjänstemännens ”HUR” behöver
definieras. Samspelet mellan dessa grupper är oerhört viktigt för upplevelsen av
företagsklimatet på Gotland.

Bakgrund

I det näringspolitiska programmet som gäller för perioden 2012-2015, och även bygger på
koncernstyrkortet, är företagsklimatet ett av sju prioriterade utvecklingsområden
(genombrottsområden). För detta anger programmet två mål:
•
•

Region Gotland placerar sig på övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet i svenska kommuner år 2015.
Region Gotland når ett NKI (nöjd kundindex) på minst 70 av maximalt 100 i
SKL:s mätning Insikt år 2015.

Region Gotland deltar i SKL:s Insikt, en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Insiktsmätningen ger en direkt återkoppling på kundnöjdhet i
myndighetshanteringen, då mätningen följer upp hanteringen av de myndighetsärenden
som kommit in till Region Gotland under ett år. Under 2015 kommer formerna för denna
servicemätning att göras om och möjligheterna till löpande uppföljning under året kommer
att erbjudas.
Svenskt Näringslivs undersökning vänder sig till organisationens medlemmar, vilket
innebär att de som svarar inte behöver ha haft någon kontakt med den egna kommunen
utan upplevelsen av företagsklimatet utgår mer från uppfattningen hos företag med en viss
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geografisk tillhörighet. Detta gör att undersökningarna kompletterar varandra med delvis
olika perspektiv.
När resultatet från Insikt redovisades våren 2011 nådde Gotland ett NKI på 57
(medelvärdet bland samtliga kommuner låg på 66). Samtidigt rankades Gotland i en öppen
jämförelse på plats 157 av 166. I samband med detta fattade Region Gotland beslutet att gå
med i SKL:s projekt Förenkla – helt enkelt. Bedömningen var att det behövde göras något
som väsentligt kunde förbättra resultatet. Projektet var ett erbjudande från SKL om ”hjälp
till självhjälp” och följer av mätningen Insikt som mäter kundnöjdheten inom följande
områden:
•
•
•
•
•

Bygglov
Brandskydd
Markupplåtelse (ej markförsäljning eller arrenden)
Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskyddsärenden

Projektarbetet inleddes 2012 och började med en utbildningsserie som genomfördes
tillsammans med fyra andra kommuner och var uppdelad i fyra block med hemläxor mellan
mötestillfällena. Deltagarna var berörda politiker, chefer och handläggare. Även
representanter för näringslivets organisationer deltog vid de öppna mötena.
Utbildningsserien pågick under stora delar av 2012 (januari – september) och
huvuduppgiften för de deltagande kommunerna var att ta fram en egen handlingsplan för
det fortsatta förbättringsarbetet.
En styrgrupp inrättades för projektet Förenkla – helt enkelt, med representanter från
ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen (den förvaltning där huvuddelen av
Region Gotlands myndighetshantering gentemot företag varit organiserad under
projekttiden). Styrgruppens uppgift var att leda arbetet att ta fram handlingsplanen för
Region Gotland. Handlingsplanen har tagits fram som en delprocess i projektet, i enlighet
med den metod som föreskrivs av SKL. I detta ingår att handlingsplanen förankrats genom
att grunda sig i åsikter som kommit in från medarbetarna själva.
Förutom uppsatta projektmål att klättra på såväl Svenskt Näringslivs ranking som att
förbättra regionens resultat vad gäller NKI så har även kvalitativa effektmål formulerats.
Arbetet i projektet Förenkla – helt enkelt ska leda till att följande mål uppfylls:
• Ökad förståelse för företagarnas villkor
• en snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden genom bl.a. ökad
tillgänglighet och effektivitet)
• bra vägledning och tydliga beslut
• ett positivt förhållningssätt till företagande samt
• stärkta medarbetare i Region Gotland.
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Regionstyrelsen antog den 30 januari 2013 handlingsplanen för Förenkla – helt enkelt.
Målet var att alla aktiviteter i planen skulle genomföras under 2013. I november 2013
beslutade regionstyrelsen att projektet skulle fortsätta även under 2014. De flesta av
aktiviteterna hade då hunnit genomföras. En deluppföljning av projektets arbete
genomfördes och en uppdatering av handlingsplanen gjordes.
Handlingsplanen för Förenkla – helt enkelt har tagits fram utifrån fyra utvecklingsområden:
1. Verksamhetsutveckling, processer
2. Kultur, attityder, bemötande (den ”empatiske byråkraten”)
3. Kommunikation och samverkan med företagarna
4. Styrning, mätning, uppföljning, jämförelser
Under varje utvecklingsområde har åtgärder för vad som behöver göras formulerats och
för varje åtgärd har konkreta aktiviteter tagits fram. Av handlingsplanen framgår även
vem/vilka som ansvarar för att arbetet genomförs samt när det har beräknats vara klart.
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Uppföljning av handlingsplanen

Sammanställningen nedan följer uppställningen i projektets handlingsplan.
3.1

Utvecklingsområde 1: Verksamhetsutveckling, processer

Åtgärd: Skapa förutsättningar för fördjupad kunskap i förbättringskunskap
(”Lean”)
•

Skapa fördjupningsutbildning för koncernledningsgruppen med tre delar,
litteratur, studieresa och utbildningsinsats.
Klart: 2012
Beskrivning: Projektet inleddes med en utbildningsserie under januari-september
2012. Här deltog berörda politiker, chefer och handläggare inom LK och SBF.
Huvuduppgiften var att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Handlingsplanen för projektet Förenkla – helt enkelt fastställdes i beslut av
Regionstyrelsen i januari 2013.

•

Möjliggöra för berörda förvaltningar med myndighetsutövning att få stöd i
”lean-arbete”.
Klart: 2012
Beskrivning: Arbetet initierades 2012. SBF fick då tillgång till en konsult från
serviceförvaltningen (SF) som var kunnig inom verksamhetsutveckling, ”lean”. SBF
valde att prioritera processerna bygglov och markupplåtelser. Arbetet lades ut på
förvaltningen. Koncernledningen fattade även ett beslut under 2013 att inte
tillämpa ”lean” som modell fullt ut. Istället skulle begreppet
verksamhetsutveckling/förbättringsarbete användas och metoderna för ”lean”
tillämpas i valda delar beroende på verksamhet. Detta för att kunna anpassa arbetet
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successivt eftersom olika förvaltningar kommit olika långt. Arbetet tog stopp 2013
då den konsult som anlitats bytte jobb. På bygglovssidan stoppade arbetet också
upp i och med att enhetschefen slutade. SBF tog under 2014 på nytt tagit tag i
arbetet att utveckla processerna när en ny enhetschef för bygglov och enhet bygg
tillsattes. Markupplåtelser har själva drivit utvecklingsarbetet. Där har mycket
förbättringar gjorts inom det administrativa, bl.a. effektivisering och ökad
tillgänglighet genom digitalisering.
Åtgärd: Samordna processen mot företagare – en process genom att bygga nätverk.
•

Bygga upp en ny process för företagslotsning med svensk standard som
förebild.
Klart: 2013 och 2014.
Beskrivning: Beslutet att införa en process för företagslotsning i Region Gotland
fattades 2013. Arbetet blev dock försenat p.g.a. personalomsättning inom såväl LK
som SBF. Själva etableringen av processen hos SBF och Inspiration Gotland
skedde under 2014 då en evenemangslots samt en företagslots anställdes. En
operativ arbetsgrupp som hanterar komplexa lotsärenden har bildats inom SBF.
Utgångspunkten är att funktionen för företagslotsning ska finnas hos
Etableringsbyrån vid Inspiration Gotland AB. Lotsprojektet fortsätter även under
2015 för att etablera processen. En utvärdering av arbetsprocessen kommer att ske
i slutet av året. Arbetet kommer även att utökas med projektet Digital lots för att
implementera processen även digitalt och på webben. Införandet av en lotsfunktion
bedöms som en av de viktigaste åtgärderna för bättre service till företagen.

Åtgärd: Utveckla och effektivisera upphandling samt öppna upp för ökad
konkurrens.
•

Utveckling och effektivisering av upphandlingsprocessen
Klart: Delvis klart 2014.
Beskrivning: En genomlysning av organisation och processer för upphandlingar
har genomförts med hjälp av en extern konsult under 2014. Detta har skett genom
intervjuer, genomgång av styrdokument samt en djupare analys av 12
upphandlingar, varav åtta stycken direktupphandlingar. Företagsklimatet har
beaktats vid översynen. Målet har bl.a. varit att effektivisera och förbättra den
interna processen samt att stärka relationen till näringslivet. Rapporten var klar i
december 2014 och kommer att utgöra underlag för förbättringsåtgärder.
Översynen av upphandlingsfunktionen kommer under 2015 att, liksom lotsen,
lyftas ur och fortsätta som ett eget projekt under ledning av ekonomidirektören och
en särskilt tillsatt styrgrupp.
Den rapport som presenterades innan jul visar inte på ett behov av att
omorganisera upphandlingsorganisationen. Ansvaret för upphandlingar ligger idag
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under SF. Övergripande upphandlingsfrågor hanteras i ett strategiskt råd. Generellt
fungerar organisationen för upphandlingar bra. Rapporten visar dock på att
följande behöver göras:
- De interna rutinerna behöver säkras upp och en aktivitetslista ska formuleras, bl.a.
ska styrdokumenten uppdateras och rutinerna för olika sorters upphandlingar
definieras.
- Det strategiska respektive operativa arbete behöver förtydligas. Utöver det
strategiska rådet finns behov av ett operativt råd.
- Delegationen i upphandlingsfrågor behöver ses över för att bl.a. säkra upp att rätt
avtalsavrop görs.
- Ett gott bemötande, en professionell organisation och att rätt information ges
behöver säkras upp.
- Viss kapacitetsbrist har identifierats vilket lett till att en extern upphandlad konsult
tas in vid behov.
Att kvaliteten på upphandlingarna som Region Gotland genomför generellt sätt är
bra bekräftas också av Vismas upphandlingsbarometer som presenterades i
november 2014. Här kom Gotland på andra plats i landet. Något som styrker detta
är även den låga andelen överprövningar. Anledningen till det missnöje med
upphandlingarna som bl.a. kommer till uttryck i Svenskt Näringslivs ranking
behöver därför undersökas ytterligare. Sannolikt är det själva regelverket som
påverkar negativt, samt att rutiner och riktlinjer inte följs fullt ut, t.ex. att
leverantörerna inte får sälja enligt de avtal som finns. Ytterligare förändringar i
lagstiftningen är dessutom på gång. Dessa kommer bl.a. att medföra ökat ansvar för
leverantörerna.
•

Intensifiera utbildningsinsatser - vad får myndigheter göra och inte göra
enligt lagstiftningen.
Klart: Delvis klart 2014.
Beskrivning: SF erbjuder utbildningar inom upphandlingar, främst internt. Även
service kopplat till upphandlingsprocessen erbjuds. Externa utbildningar erbjuds
om detta efterfrågas. Intresset har dock varit svalt med få deltagare på träffar som
avsett allmän information om upphandling. Senaste utbildningen hölls 2013.
Planering pågår för utbildningsinsatser inom ramen för nya chefsprogrammet.
Avsikten är även att anordna träffar framöver för olika branscher där regionens
verksamheter kan bidra med information och på så sätt nå ut bättre till företagen.

•

Utveckling av SF:s roll som internkonsult i upphandlingar.
Klart: 2014.
Beskrivning: Arbetet med upphandlingar är prioriterat och SF har under året
kartlagt anskaffningsprocessen. Befintliga roller i upphandlingsprocessen har
definierats och behovet av nya roller har preciserats. Bl.a. saknas en avtalscontroller
och vidare föreslås att rollen för varuförsörjningen stärks. Man har även tagit in en
underupphandlare för att avlasta arbetsmässigt. Rapporten har lämnats till
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ekonomidirektören och ingår som en del i översynen.
•

Revidera och kommunicera upphandlingspolicy och riktlinjer.
Klart: 2013.
Beskrivning: En revidering skedde 2013 och en ny kommer att ske 2015.

•

Skapa informationsmaterial och mallar för företagare.
Klart: 2014.
Beskrivning: Ett arbete med att standardisera mallar och informationsmaterial har
genomförts. Även dokumentationen av beställningar har setts över. Målet med
arbetet är att säkra upp att hanteringen är lika för alla och att rutinerna ger kontroll
över uppdragen.

•

Tillgängliggörande av avtalsdata för kunder och leverantörer
Klart: 2014
Beskrivning: Region Gotlands avtalsdatabas finns nu tillgänglig på
www.gotland.se.

•

Utveckling av information och funktioner för upphandling på intranätet och
gotland.se
Klart: 2014
Beskrivning: Upphandlingssidorna på www.gotland.se samt på intranätet har
gjorts om och förbättrats gentemot såväl interna som externa målgrupper.

•

Uppföljning av tillämpning av elektronisk upphandling
Klart: Påbörjat 2014
Beskrivning: Ett nytt projekt har påbörjats under 2014 med avrop på livsmedel
för Terra Novaskolan och köket på Strandgärdet. Detta omfattar fem olika
leverantörer. Utvärdering av projektet kommer att ske för att utgöra grund för nya
implementeringar av elektronisk handel. Sedan tidigare sker även avrop på
läkemedel elektroniskt.

•

Upphandling och uppföljning av extern upphandlingskonsult för
upphandlingsstöd till kunder
Klart: 2014
Beskrivning: En extern underupphandlare har avtalats för att fungera som
avlastning. Uppföljning kommer att ske.

Åtgärd: Utveckla kundtjänst
•

Utveckla, genomföra och följa upp kundtjänstprojektet.
Klart: 2013 – har fortsatt 2014
Beskrivning: Ledningskontoret fick 2012 uppdraget att skapa en ändamålsenlig
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kundtjänst. En helkundslösning med arbete i team med samtliga förvaltningar
planerades i samband med flytten till Visborg. Denna lösning blev inte av då
förvaltningarna bedömde att de inte hade möjlighet att avsätta personal och
resurser för detta. Den planerade kundtjänsten ersattes istället med ett ”knappval”
indelat i sakfrågor, samt en kundtjänst via telefoni med medarbetare placerade ute
på respektive förvaltning. Sakfrågorna i knappvalet är indelade i flera nivåer.
Problemen med ett allt för detaljerat knappval blev snabbt känt. En översyn med
målet att förenkla knapp-valet påbörjades 2014. Uppdraget att ta fram åtgärder
ligger hos SF.
En gemensam servicepolicy blev klar 2013. Därefter upprättades serviceriktlinjer
som respektive nämnd fattat beslut om. Serviceriktlinjer ska nu finnas för alla
medarbetare. Uppföljning kommer att ske under 2015. Kundtjänstprojektet
avslutades våren 2013 och funktionen ingår nu i den ordinarie verksamheten och
ska finnas på alla förvaltningar. Enligt beslut ska inte någon skillnad i service göras
beroende på om det är ett företag eller någon annan medborgare som tar kontakt.
Till kundtjänsten är även regionupplysningen kopplad. Kundtjänsten erbjuder även
en möjlighet att besöka Ljusgården på Visborg tisdagar och torsdagar mellan kl.
09:00-10:00 utan att ha en bokad tid med en handläggare. Här finns personal från
bl.a. bygglov tillgängliga. Även möjlighet finns att boka in en tid för besök hos en
handläggare. E-post går via regionens registratur och förmedlas vidare till avsedd
mottagare. Kundtjänsten på enheterna inom SBF har öppet mellan kl. 9-15.
Serviceriktlinjerna som säger att kundtjänsten på SBF ska ha öppet mellan 8-16 går
inte att leva upp till, främst på bygglovssidan p.g.a. resursbrist. Samtliga frågor som
rör bygglov ska gå via deras kundtjänst och inte regionupplysningen.
Under 2013 identifierades problemet att samtal till kundtjänst och till handläggare
inom SBF aldrig kom fram. Detta visade bl.a. den servicemätning som
genomfördes hösten 2013 (vecka 42-45). SBF låg sämre till än motsvarande
förvaltningar hos jämförbara kommuner vad gällde andel besvarade samtal och
betydligt sämre än jämförbara kommuner vad gällde e-post. Vid uppföljning av
intresse, engagemang och att man fick svar på sina frågor låg SBF dock över medel.
Vid senaste servicemätningen, där rapport lämnades i januari 2015, har
förbättringar skett på i stort sett samtliga områden. För områdena ”information”,
”intresse och engagemang”, ”bemötande” samt ”fullständiga avsändaruppgifter”
ligger Region Gotland i snitt med riket eller högre. Områdena ”tillgänglighet”, ”svar
via mejl inom två dygn” samt ”merinformation i mejl som kan underlätta för
frågeställaren” ligger man något under snittet jämfört med svenska kommuner. Vad
gäller tillgänglighet och svarstid har dock stora förbättringar skett mellan 2013 och
2014. 1

1

Rapporterna ”Servicemätning via telefon och e-post” Gotland, januari 2014 respektive januari 2015 (JSM
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•

Kompetensutveckla medarbetare för uppdragen
Klart: 2013
Beskrivning: Bemötandeutbildningar och utbildning i Klarspråk har getts till alla
på SBF och är återkommande. Bemötande finns även i vissa fall i
medarbetarkontrakten. Personal i kundtjänst erbjuds introduktionskurser vid
nyanställning där vikten av ett gott bemötande och ett professionellt
förhållningssätt tas upp. Någon specifik utbildning för att sitta i kundtjänst utöver
detta ges inte. Istället är ett sätt att bygga kunskap som kundtjänsthandläggare att
även själv jobba eller praktisera inom handläggande verksamhet.

Åtgärd: Fortsatt utveckling av den samordnade kundtjänsten – information och
rådgivning
•

Gemensamma möten med Inspiration Gotland AB, regionupplysningen och
registraturen för kvalitetssäkring
Klart: 2014
Beskrivning: Gemensamma möten för kvalitetssäkring har genomförts med såväl
Inspiration Gotland, regionupplysningen som registraturen. Ett särskilt
kundtjänstråd har inrättats. Här sker nu arbetet kring kvalitetsutveckling. Samtliga
förvaltningar är respresenterade. Två uppföljningar, av bl.a. telefonin, har skett
under våren och hösten 2014 där man ser förbättringar. Ytterligare åtgärder krävs
dock, främst i form av en fungerande lösning för Inspiration Gotland. Arbete med
detta pågår. Under 2014 har svagheterna identifierats och man har även säkrat upp
för att inte frågor ska ”hamna mellan stolarna”. De möten för kvalitetssäkring som
hållits med regionupplysningen och registraturen har lett till följande
förbättringsåtgärder:
- Automatsvar vid insända ärenden.
- Påminnelse till handläggare för ärenden som kommer in via ”Säg vad du tycker”
går ut om ärendet inte åtgärdats inom viss tid.
- Löpande uppföljningar genomförs nu som underlag för verksamhetsförbättringar.
Tekniken har orsakat mycket problem men nu är bedömningen att man kommit
över de största problemen. Rapporter från verksamheterna tyder på att problemen
blivit mindre.

•

Klarspråksutbildning för konsulterna på Info-teamet
Klart: Ej genomförd.
Beskrivning: Utbildningen är efterfrågad i verksamheten och är planerad att
genomföras under 2015-2016.

Telefront).
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•

Fördjupning bemötandeutbildning för regionupplysningen
Klart: Ej genomförd.
Beskrivning: Genomförandet är planerat till 2015-2016.

Åtgärd: Fortsatt utveckling av den samordnade kundtjänsten – förbättrad
tillgänglighet och e-tjänster
•

Uppföljning av serviceriktlinjer för den gemensamma kundtjänsten
Klart: 2014, rapport januari 2015.
Beskrivning: Uppföljning och utvärdering sker i kundtjänstrådet. Uppföljningen
genomfördes i oktober-november och rapporten beräknas klar i början av 2015.

•

Utveckla regionupplysningen som avlastningsfunktion för verksamheterna
Klart: Påbörjat 2014
Beskrivning: För närvarande är kundtjänsten uppdelad och ligger ute på de olika
förvaltningarna. Förutsättningar finns för att regionupplysningen framöver ska
kunna gå in och stödja kundtjänsten ytterligare. Den uppföljning som genomförts
under hösten 2014 är tänkt att ligga till grund för fortsatt arbete vad gäller att
erbjuda möjligheten till avlastning för förvaltningarnas kundtjänster.

•

Utvärdering och förbättring av knappvalet
Klart: Utvärdering klar 2014
Beskrivning: En utvärdering av knappvalet är gjord och SF har fått i uppdrag att
se över funktionen. Utvärderingen visar att knappvalet har alldeles för många
undernivåer. Något som även styrker upplevda problem med knappvalet är en
studie som SIG - Institutet för kvalitetsutveckling presenterade under 2014 och
som visar att ökad kundnöjdhet uppnås genom ett personligt bemötande. Studien
talar mot användandet av knappval.

•

Utveckling av e-tjänsteplattformen för Region Gotland
Klart: Påbörjat 2014 – fortsätter under 2015.
Beskrivning: En e-tjänsteplattform för Region Gotland har godkänts under 2014.
Ett utvecklingsarbete utifrån denna plattform har påbörjats och kommer att
fortsätta 2015.

Åtgärd: Fortsatt utveckling av den samordnade kundtjänsten – rättssäker hantering
av ärenden
•

Kvalitetssäkring av ärendeprocessen för registraturen
Klart: 2014
Beskrivning: Kvalitetssäkring av ärendeprocessen för registraturen har genomförts
under året. Uppdraget är kopplat till arbetet i kvalitetsrådet och har gått över i
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ordinarie verksamhet. Förbättringsarbetet är nominerat till förnyelsepriset 2015.
Åtgärd: Fortsatt förbättring av processerna för bygglov, markupplåtelse och vatten
och avfall
•

Förbättring och förstärkning av kundtjänst för bygglov, markupplåtelse,
vatten och avfall
Klart: 2014
Beskrivning: En ny chef/teamledare för kundtjänst för vatten och avfall har
anställts. I kundtjänst för bygglov och markupplåtelse finns personer på respektive
enhet som svarar i telefon. Framför allt bygglov har haft långa väntetider i sin
kundtjänst, bl.a. för att många ärenden är komplexa. Inom bygglov har
talsvarsfunktionen förbättrats. Allt fler använder även möjligheten att bli uppringda
i stället för att sitta i kö och vänta. De som ringer kundtjänst är dock i huvudsak
privatpersoner och inte företag. Företagskunderna vänder sig istället direkt till
handläggarna. Förstärkning av kundtjänstfunktionen inom markupplåtelse, bygglov
samt vatten och avfall har skett under 2014. Inom bygglov har samtliga assistenter
fått den programvara som krävs för att bemanna kundtjänsten. Det gör att fler
personer kan gå in och svara under perioder med högt tryck. I snitt tar bygglov
emot 860 samtal per månad med en genomsnittlig svarsfrekvens på 85 procent.
Problem med långa svarstider på e-post kvarstår dock på bygglovssidan.
Utöver kundtjänst erbjöd även SBF vid tre tillfällen under hösten 2013
företagsdrop-in i Donnerska Huset. Besökare gavs då möjlighet att få kontakt med
handläggare inom de olika myndighetsområdena. Detta utnyttjades dock endast av
ett fåtal varför detta inte har fortsatt. SBF deltar återkommande på gotländska
marknader och vid olika typer av arrangemang som vänder sig till allmänheten.
Genomgång och förbättring av SBF-funktionerna i knappvalet
Klart: 2014
Beskrivning: En genomgång av knappvalsfunktionen utifrån SBF:s behov har
genomförts under 2014. Uppdraget att förbättra och förenkla funktionen ligger nu
på SF och kommer att fortsätta under 2015.

Åtgärd: Utveckla processen bygglov (”Leana” processen)
•

Förkorta handläggningstider.
Klart: Klart 2013 och 2014.
Beskrivning: Arbetet med att utveckla processen för bygglov påbörjades under
2012 med stöd från en konsult från SF. Det arbete som påbörjats stannade dock
upp när konsulten slutade. Under 2013 slutade även chefen för bygglov vilket
bidrog ytterligare till förseningar innan den nya chefen kom på plats. Bygglov har
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även haft många andra förändringar som påverkat, bl.a. omorganisationen kring
avdelningen Bebyggd miljö som bildades 1 januari 2014 där bygglovsfrågorna ingår
i enhet bygg. Fortfarande finns flera vakanta tjänster.
Under 2014 har förändringsarbetet handlat om praktiskt genomförande i enlighet
med de åtgärdsplaner som tagits fram. Enhet bygg och enhet plan har jobbat
kontinuerligt med att hitta fungerande rutiner för att förbättra samarbetet.
Uppfattningen är att inga nya processer eller åtgärder behövs utan istället ska det
man arbetat fram få möjlighet att genomföras. Bygglov väljer nu att istället satsa på
uppföljning. Ett önskemål finns dock om att utöka kundtjänsten för hela avdelning
bebygd miljö, d.v.s. att även enhet plan skulle ingå. Genom ett strategiskt arbete
kring detaljplaner ges bättre förutsättningar för företagsetableringar och bygglov.
En fungerande bygglovshantering är starkt förknippat med befolkningsmålet och
Region Gotlands bidrag till ökad tillväxt.
Långa handläggningstider och en lång ärendekö är fortfarande ett problem för
bygglov. Fortfarande återstår att åtgärda den höga andelen ärenden som behöver
kompletteras innan handläggningen kan påbörjas. Behovet av kompletteringar
bidrar i hög grad till längre handläggningstider. Antalet bygglov som hanteras på
Gotland är också mycket stort. En handläggare på Gotland har fler och mer
komplicerade ärenden sett i ett nationellt perspektiv. Enheten hanterar fler ärenden
utanför planlagt område, bl.a. många fritidshus. Gotland har även mycket känslig
natur att ta hänsyn till. Gotland låg 2013 på tredje plats, vad gäller antal
bygglovsansökningar och beslut, i jämförelse med de kommuner i mellansverige (ca
18 stycken) som ingick i bygglovsalliansen Stockholm/Uppsala. Endast Stockholms
stad och Uppsala kommun hade då större antal ansökningar och beslut. Under
2014 har dock totalt antal bygglovärenden minskat något till 1 558 st jämfört med
2013 och 2012 (1 753 respektive 1 727 st).
Andelen bygglovärenden som klarade plan och bygglagens (PBL) krav på tio
veckors handläggningstid har både förbättrats och backat något 2014, beroende på
ärendetyp, jämfört med 2013 då samtliga områden förbättrades. Under 2014 fick 92
procent av ärenden ”inom plan utan avvikelse”, beslut inom den angivna
handläggningstiden (för 2013 var motsvarande siffra 94 procent). För ärenden
”inom plan men med avvikelse” klarade 76 procent handläggningstiden (2013: 72
procent). För bostadshus/fritidshus ”utom plan” uppgick andelen till 72 procent
(2013: 74 procent) och för förhandsbesked var andelen 52 procent (2013: 48
procent). Vart tredje bygglovärende inom plan är en avvikelse, vilket innebär att
handläggningen blir mer omfattande och normalt tar längre tid. Samma sak gäller
ansökningar utöver plan, s.k. förhandsbesked. 2

2

Uppgifter hämtade från SBFs egen uppföljning.
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Av alla ärenden under 2014 har totalt antal överklagade bygglovsärenden till
Länsstyrelsen ökat något till 55 stycken jämfört med 2013 (48 stycken). Året
dessförinnan hade det skett en större minskning (2012 uppgick de till 82 st.).
Återförvisade ärenden rör i flera fall brister i motiveringarna. 3
För att komma åt problemet med bygglovskön och handläggningstiderna har flera
åtgärder genomförts, bl.a. har byggnadsnämnden nyligen fattat beslut om att utöka
delegation för vissa ärenden för att snabba upp processen. Stöd för att begränsad
delegation påverkar handläggningstiderna negativt finns bl.a. i en rapport från
Näringslivets Regelnämn (NNR). 4 Enheten kommer nu att kunna effektivisera
arbetet med enkla och kompletta ärenden inom plan. Bygglov ska då kunna beviljas
inom en vecka.
Andra generella förbättringsåtgärder som genomförts 2014 är att man bl.a. har
satsat på ökad digitalisering samt ett aktivt arbete med information kring
bygglovsprocessen. Den stora mängden inkompletta ärenden (ca 80 procent) har
visat på ett tydligt behov av riktad information till de som söker bygglov. Även
checklistor har tagits fram för att minska den typen av ärenden. En bygglovsguide
som finns tillgänglig på hemsidan har anskaffats och kopplats till checklistor, etjänster och digitala blanketter. Syftet med funktionen är att öka servicen till
kunderna men även att frigöra tid för handläggarna genom att bl.a. skapa
förutsättningar för minskad andel kompletteringar. Införandet av bygglovsguiden
bedöms så här långt ha varit mycket positivt.
•

Följa upp språkbruk och ton i styrdokument som berör företagare.
Klart: 2013 och 2014.
Beskrivning: All personal på SBF, ca 150 personer, har gått en grundläggande
klarspråksutbildning under 2013. Utöver detta har delar av personalen gått en
fördjupningsutbildning. Utbildningar inom Klarspråk har erbjudits löpande även
under 2014 och kommer att fortsätta. Arbetet med att göra om mallarna för
ansökningar och beslut har skett mot bakgrund av detta. Mallarna inom bygglov
började användas under våren 2014. Syftet var att mallarna skulle bli enklare att
förstå och fylla i. Innehållet i mallarna har stämts av med Klarspråk
www.klarsprakskollen.se och den konsult som gett utbildningar till personalen.
Ytterligare uppföljning av mallarna kommer att ske, bl.a. ska de testas på personer
som inte har någon kunskap inom bygglovsområdet utan representerar en ”vanlig”
kund.

Åtgärd: Utveckla processen markupplåtelser (”Leana” processen)
3
4

Byggnadsnämnden Årsredovisning 2013 och 2014.
”Bygglov, handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn”, maj 2013 (NNR).
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•

Handläggning flyttas från pappers- till digitalhantering i W3D3.
Klart: Klart 2012
Beskrivning: Enheten mark och stadsmiljö vid Region Gotland, där
markupplåtelser ingår, är remissinstans innan polisen beslutar om tillstånd. De
flesta företag som söker tillstånd för markupplåtelse återfinns inom bygg,
restaurang, handel och ”eventföretag”. Förändringsarbetet 2012 inleddes med en
processbeskrivelse av hur arbetet med markupplåtelser gick till. Därefter skedde en
processutveckling. Problemet var en omständlig och ineffektiv process med
begränsad insyn från kunden p.g.a. pappers- och pärmhantering. Många moment
har tagits bort och processerna har förkortats. I samband med digitaliseringen av
arbetet då allt lades in i W3D3 (Region Gotlands ärendehanteringssystem/diarium)
i juli 2012 uppmättes en effektivisering på 30 procent. Markupplåtelserna under
Almedalsveckan ökade med 56 procent mellan 2012 och 2013. Under 2014 skedde
ytterligare en ökning med 42 procent till 170 platser. Detta i sin tur har lett till
ökade intäkter. Under 2014 har även ansökningsförfarandet för torghandeln
digitaliserats i syfte att effektivisera ärendehanteringsprocessen.
All information till kunderna har gjorts tillgänglig via hemsidan. Bl.a. finns alla
markplatser under Almedalsveckan tillgängliga, samtidigt som alla restauranger och
butiksägare i innerstaden ges tillgång till digitala kartor där de kan rita in sina
önskemål om markupplåtelse i samband med ansökan. En länk till polisen, där
företagen söker tillstånd, finns. Fr.o.m. 2015 kommer besluten om upplåtande av
allmän platsmark i enlighet med ordningslagen att fattas av polismyndigheten i
Stockholm istället för Gotland. Detta till följd av polisens nya omorganisation. All
korrespondens kring fattade beslut kommer därmed framöver att skötas av polisen
i Stockholm.
I syfte att underlätta för företagen har markupplåtelser även jobbat mycket med att
bygga upp relationer och att satsa på information kring vad som gäller. Detta görs i
samverkan med länsstyrelsen och polisen. Under 2014 har bl.a. två dialogmöten
hållits med Torghandelsföreningen i arbetet med att, dels ta fram en
torghandelsstrategi (ärendet presenteras i regionstyrelsens arbetsutskott den 17
februari 2014), dels för uppföljning och planering av torghandelssäsongen. Vidare
har två dialogmöten med restaurangägarna och ett möte med de boende hållits
kring situationen vid Stora Torget.
Nya riktlinjer för uteserveringar kom våren 2013. Enheten har i samband med detta
blivit tydligare med kraven på vad som måste finns med i en ansökan. Det krav
som finns, men som tidigare frångåtts i vissa fall, är kravet på en TA-plan
(trafikanordningsplan). En sådan ska alla komma in med enligt de riktlinjer som
finns. För restaurangerna hade fyra dialogmöten inför sommaren ägt rum i syfte att
få in så kompletta ärenden som möjligt från början. Handläggningstiden för en
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markupplåtelse är idag fem dagar från det att en komplett ansökan kommit in och
handläggningstiden för kompletta ärenden hålls. Inför sommaren 2014 var 85
procent av ansökningarna inte kompletta. I första hand handlade det om att TAplaner saknades. Uppfattningen är dock att det nu börjar bli bättre.
Personalmässigt har verksamheten stärkts under året. Idag jobbar tre personer med
markupplåtelser, bl.a. har en driftingenjör rekryterats. Ingen specifik kundtjänst för
markupplåtelse finns utan de som handlägger ärenden finns hela tiden tillgängliga i
telefon och via e-post. Under 2014 var arbetsbelastningen orimligt hög. Genom de
nyrekryteringar som nu gjorts är bedömningen att detta kommer att förbättras till
sommaren 2015.
För närvarande pågår även en omorganisation inom SBF där avdelning
infrastruktur och enheterna mark och stadsmiljö, kollektivtrafik och vatten och
avfall flyttas över till TKF. Omorganisationen påbörjas 1 januari och beräknas vara
klar 1 april 2015. Bemötande och förbättrad tillgänglighet kommer att vara i fortsatt
fokus.
•

Följa upp språkbruk och ton i styrdokument som berör företagare.
Klart: 2014
Beskrivning: Enheten mark och stadsmiljö deltog i klarspråksutbildning under
hösten 2013. Arbetet med detta pågår nu löpande. Dokument för markupplåtelser
har arbetats om. Dessa ha testats på personer inom restaurangbranschen och på
polisen. Samma dokument som skickas som yttrande till polisen, skickas även till
ekonomienheten och till TKF.

Åtgärd: Utveckla etableringsservice, hemsida och mottagning
•

Webbportal (gotland.com) och telefonservice som gör det lätt att ”hitta rätt”
för företag.
Klart: 2013 och nytt tag 2014.
Beskrivning: En ny hemsida för näringslivs- och etableringsservice har tagits fram.
Utvecklingen av www.gotland.com fortsätter. En telefonservice för att underlätta
för företag att ”hitta rätt” finns hos Inspiration Gotland. Telefonnummer och epostadress finns på www.gotland.se och www.gotland.com. Utöver detta finns
information om kontaktmöjlighet bl.a. i olika broschyrer. Frågan om förbättringar
kopplat till denna åtgärd lyftes på nytt i slutet av 2014. Tillgängligheten vad gäller
telefonservicen har brustit p.g.a. såväl tekniska som resursmässiga skäl.
Webbportalen kommer att ingå i projektet för Digital Lots under 2015 där tanken
är lotsprocessen även ska finnas digitalt.

19

3.2

Utvecklingsområde 2: Kultur, attityder och bemötande – ”den empatiske
byråkraten”

Åtgärd: Skapa insatser för att stärka medarbetare/ledare
•

Köpa in spel från SKL. Bjuda in medarbetare, ledare, förtroendevalda och
företagare för att spela med varandra.
Klart: 2013 och 2014.
Beskrivning: Inköp av spel gjordes på LK samt SBF under 2013. SBF har köpt in
och använt Bemötandespelet på bl.a. enheternas arbetsplatsträffar (APT) som ett
led i bemötandeutbildningarna. Bemötande har varit en återkommande fråga på
enheternas APT. LK köpte under 2013 in ”SAMspelet med företagen” som under
2014 har använts som metodstöd i samband med implementeringen av
lotsfunktionen samt i utbildningar som vänt sig till SBF:s handläggare. Syftet är att
öka förståelsen för företagens, tjänstemännens och politikernas olika villkor. Spelet
finns även fortsättningsvis att tillgå. Önskemål från företagarorganisationerna, bl.a.
LRF har framförts att gemensamt anordna något arrangemang kring detta
framöver.

•

Introduktion och utvecklingsprogram nya chefer. Fokus på ledarutveckling.
Klart: 2014
Beskrivning: Arbetet pågår. Årliga introduktionsutbildningar har getts. Under
2014 har en ny introduktionsutbildning utvecklats som kommer att starta upp
under våren 2015. Utbildningen har breddats till att mer fokusera på rollen att vara
”ledare” och att bygga nätverk mellan chefer för att skapa en kultur som stödjer
Region Gotlands förväntningar på sina medarbetare.

•

Utveckling av ”Chefsdagen” med fokus på verksamhetsutveckling
Klart: 2014
Beskrivning: Chefsdagarna 2013 och 2014 har utvecklats till att bli mer fokuserade
på dialog och verksamhetsutveckling. Medverkan har varit hög och målet med
dagarna har blivit tydligare jämfört med tidigare.

•

Utveckling av målbilden för medarbetare
Klart: 2014 och fortsätter 2015
Beskrivning: Målbilden för medarbetarna är direkt kopplat till styrkorten. Dessa
kommer att ses över under 2015. Vidare har en utbildning för nya medarbetare
utvecklats under 2014. Utbildningen kommer att ges till en provgrupp under våren
2015. Den fokuserar på medarbetarens roll i sitt arbete. Målet är att skapa insikt i
den anställdes del i ett större system och hur ens roll ser ut i en politiskt styrd
verksamhet.
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Åtgärd: Samordning och förtydligande av politikernas och tjänstemännens roller
•

Utbildningar på temat roller anordnas efter valet hösten 2014 för
byggnadsnämnden (BN), Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) och
tekniska nämnden (TN)
Klart: Planering klar 2014. Genomförande under 2015.
Beskrivning: Utbildningen, som tar upp frågan om roller för politiker respektive
tjänstemän, kommer att ges den 6 mars för alla nämndledamöter i BN, MHN och
TN. Utbildningen köps in från PwC Sverige.

Åtgärd: Revidera servicepolicy och serviceriktlinjer
•

Revidera servicepolicyn och riktlinjerna
Klart: 2013
Beskrivning: En gemensam servicepolicy blev klar 2013. Därefter upprättades
serviceriktlinjer som respektive nämnd fattat beslut om. Serviceriktlinjer ska nu
finnas för alla medarbetare. Uppföljning kommer att ske under 2015.

Åtgärd: Fortsatt satsning på service och bemötande
•

Fördjupning och tillämpning av Klarspråk för bl.a. blanketter och
informationsmaterial
Klart: 2014
Beskrivning: Utbildningar i klarspråk har genomförts löpande inom SBF under
2014. Bl.a. har blanketter för bygglov reviderats samtidigt som Bygglovsguiden har
införts. Mycket av arbetet har fokuserat på arbetet att öka tillgängligheten av etjänster.

•

Fortsatta dialogmöten med SBF:s prioriterade kunder/samarbetspartners
(bygg, LRF och besöksnäring)
Klart: 2014
Beskrivning: Har genomförts löpande under 2014 och är nu en del i ordinarie
verksamhet inom SBF.

Åtgärd: Upplysning och rådgivning, vad får myndigheter göra och inte göra enligt
lagstiftningen
•

Utbildningsinsats för berörda medarbetare inom SBF.
Klart: 2014
Beskrivning: Utbildningen Företag och kommunal myndighetsutövning, i regi av
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SKL, gavs i maj 2014. Syftet var att öka förståelsen för företagens och kommunens
olika förutsättningar och villkor. Inbjudna var medarbetare från SBF, LK, Almi,
Inspiration Gotland, företagarorganisationerna, UF, Coompanion m.fl.
Ytterligare en utbildning gavs för anställda inom SBF i november på temat ”Hur
företagare tänker och vi agerar”. I februari 2015 gavs även en utbildning på temat
”Rådgivning inom kommunal myndighetsutövning”. Båda utbildningar ingår i
arbetet med att etablera lotsfunktionen. Valet av utbildningar grundar sig på
uttryckliga önskemål från medarbetare och chefer.
Åtgärd: Se över garantier
•

3.3

Revidera garantier
Klart: Klart 2013
Beskrivning: De servicegarantier som fanns i de gamla förvaltningarna har tagits
bort då de var inaktuella. Inom SBF har man valt att följa vad lagstiftaren anger
som miniminivå. Garantierna har istället ersatts med de gemensamma
serviceriktlinjerna efter beslut i nämnderna.
Utvecklingsområde 3: Kommunikation och samverkan med företagarna

Åtgärd: Utveckla kommunikationen med företagarna
•

Inrätta ett näringslivsråd och därtill kopplade arbetsgrupper.
Klart: 2012
Beskrivning: Näringslivsrådet inrättades under 2012 och ska sammanträda vid ca
fyra tillfällen per år. I näringslivsrådet ingår representanter från Region Gotland,
Almi, UF, Länsstyrelsen, Inspiration Gotland, Företagarna Gotland, LRF, Svenskt
Näringsliv, Tillväxt Gotland, Gubis, Östsvenska handelskammaren, Gotlands
Idrottsförbund, Gotlands förenade besöksnäring och Gotlands internationella
företagarförening. Syftet är att genom samverkan och samråd verka för hållbar
tillväxt och sysselsättning och skapa förutsättningar för ökat välstånd för
gotlänningarna i enlighet med målen i det Näringspolitiska programmet 2012-2015.
Formerna för arbetet i näringslivsrådet ska utvecklas. Avsikten är att rådet kommer
att permanentas 2015.

•

Genomföra lunchmöten med företagare tillsammans med Svenskt
Näringsliv.
Klart: 2013
Beskrivning: Under 2013 har gemensamma lunchmöten mellan Region Gotland,
Svenskt Näringsliv och olika företagare ägt rum vid ca tio tillfällen. Vid luncherna
har representanter för Region Gotland deltagit tillsammans med företagen och
Svenskt Näringslivs representant på Gotland. Gemensamma lunchmöten med
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Region Gotland och företagare har även ägt rum 2014.
•

Arrangera frukostmöten i samverkan med näringslivets organisationer.
Klart: Har pågått löpande under 2013 och 2014
Beskrivning: Under 2013 arrangerades totalt sju näringslivsfrukostar. Dessa
frukostmöten ges i samarbete med representanter i näringslivsrådet. Teman har
varit 1) Varselsituation, 2) Varumärkesarbete, 3) Företagsklimat, 4) Bransch- och
klusterutveckling, 5) Universitetets roll för det gotländska näringslivet, 6)
Evenemangsutveckling, 7) Matlandethuvudstad och livsmedelförädling.
Under 2014 har sex frukostmöten på följande teman arrangerats: 1)
Kryssningsturism, 2) Lövsta – Grönt Centrum, 3) Företagsklimat, 4)
Succésommaren 2014, 5) Näringslivet och politiken och 6) Kompetensförsörjning
och rekrytering.
Första mötet 2015 ägde rum den 10 februari på temat Tillväxtkommun 2018.
I syfte att öka tillgängligheten och möjlighet till deltagande på frukostmötena över
hela Gotland har dessa börjat sändas live via Region Gotlands webb-TV kanal på
www.gotlandplay.se . Antalet besökare på frukostmötena ligger på i snitt 100-120
deltagare på plats. Deltagandet genom webbsändningarna har stadigt ökat sedan
starten den 30 september 2014.
Frukostmöten

Antal
deltagare
på plats
120
75

Succésommaren 2014
Näringslivet och
politiken
Kompetensförsörjning 120
och rekrytering
Tillväxtkommun 2018 120

Antal
tittare livesändning
42
124

Antal tittare Totalt
i efterhand
277
236

439
435

74

694

888

964

196

1 280

Uppföljning av vad som varit bra respektive mindre bra har skett genom direkt
återkoppling från deltagarna på frukostmötena. Lämnade synpunkter har beaktats
kontinuerligt av styrgruppen för Förenkla – helt enkelt samt i referensgruppen som
arbetat med innehållet. Näringslivsfrukostarna kommer att gå in i ordinarie
verksamhet 2015.
•

Genomföra kontinuerliga företagsbesök, minst ett i veckan för berörda
tjänstemän och regionråd.
Klart: 2013 och 2014
Beskrivning: Under 2013 har kontinuerliga företagsbesök ägt rum där politiker i
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form av regionråd och även tjänstemän har åkt ut och besökt företag. Syftet har
varit att lära sig mer om företagens situation men även fånga upp aktuella frågor.
Den återkoppling av nyttan med besöken som de besökta företagen har gett har i
huvudsak varit positiv. Även de politiker och tjänstemän som deltagit har upplevt
besöken som givande. I vissa fall har konkreta problem och frågor kunnat lyftas på
detta sätt. Politikens har även under 2014 återkommande gjort företagsbesök med
uppehåll för valrörelserna.
•

Framtagande av omvärldskarta som visar vilka intressenter/kunder SBF har
relationer till.
Klart: 2012
Beskrivning: SBF arbetade under 2013 med förbättringsarbete inom samtliga
myndighetsområden. Med utgångspunkt från det ”utifrån och in perspektiv” som
styr frågan om företagsklimatet var aktiviteten med framtagande av omvärldskarta
för SBF ett sätta att möta detta. SBF har kartlagt vem de behövt samverka med för
att nå huvudmålen för projektet Förenkla – helt enkelt, tillika målen i det
näringspolitiska programmet. SBF:s ledning framhåller uppdraget att skapa smidiga
och rättssäkra processer som ett av de främsta bidragen till ett bra företagsklimat.
Framtagandet av en omvärldskarta över förvaltningens främsta intressenter/kunder
utgör ett led i detta. Här har tre stora målgrupper identifierats, d.v.s.
besöksnäringen, byggsektorn/Byggmästarföreningen och lantbrukarna genom LRF.
Med dessa förs en löpande dialog och arbetet med förbättringar pågår löpande.

•

Utveckling av näringslivssidorna på www.gotland.se.
Klart: 2013
Beskrivning: Informationen till företag på Region Gotlands hemsida har gjorts om
för att passa företagens behov. Inom SBF pågår ett arbete med att förbättra
informationen på hemsidan. Även projektet Digital Lots har påbörjats. Här erbjuds
Region Gotland att ingå i ett pilotprojekt för att få in kommunernas verksamhet i
www.verksamt.se som drivs av SKL i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket
och Tillväxtverket.

•

Utbildning till näringslivsorganisationerna – kunskap om
myndighetsutövning
Klart: Ej klart
Beskrivning: Önskemål om att Region Gotland tillsammans med bl.a. Svenskt
Näringsliv och Tillväxt Gotland skulle genomföra en utbildning för ökad förståelse
bland företagare kring den kommunala myndighetsutövningen har lyfts från
näringslivsorganisationerna. Region Gotland har möjlighet att erbjuda en sådan
utbildning. Tillfälle för genomförande har dock inte bestämts.

•

Utveckling av företagardagen som en kanal för Region Gotland och
Inspiration Gotland att kommunicera med företagare
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Klart: 2014
Beskrivning: Den 30 oktober arrangerade Tillväxt Gotland Företagardagen där
Region Gotland deltog med två montrar samt vid de två seminarierna ”Matchning
& Kompetens - om arbetsmarknadskunskap i skolan” och ”Inför kryssningskajen
2018”. I den ena montern presenterades kryssningskajen och i den andra lyfte
Region Gotland fram specifika områden för målgruppen företagare. Avsikten med
aktiviteten var att utveckla och använda Företagardagen som ett forum för
kommunikation och dialog med företagen. Region Gotland, Inspiration Gotland,
Almi och Science Park i egenskap av offentliga organisationer gavs möjlighet att
kommunicera sin verksamhet och föra dialog med företagen på plats med direkt
återkoppling. I montern arrangerades även sex miniintervjuer som livesändes på
Region Gotlands webb-TV www.gotlandplay.se. Totalt lockade webbsändningarna
321 personer som tittade direkt och 1 304 personer som tog del av del bandade
materialet, d.v.s. totalt 1 985 st. På Företagardagen deltog ca 500 personer på plats
under mässan.
•

Ett webbaserat regiongemensamt dialogforum för medborgardialoger ska
inrättas
Klart: 2014
Beskrivning: Ett forum har skapats på www.gotland.se/dialog. Här erbjuds
möjlighet att lämna allmänna synpunkter, medborgarförslag och få kontakt med
ansvarig politiker. Vidare erbjuds möjligheten att delta i särskilda dialoger som
arrangeras för bättre beslutsunderlag i större frågor. Ett exempel där detta
tillämpats är samhällsbyggnadsförvaltningens framtagning av en översiktsplan för
Östergarnslandet.

•

Nyhetsbrev till företagare
Klart: 2014
Beskrivning: Under 2014 påbörjades utgivningen av ett nyhetsbrev riktat till
gotländska företagare. Utgivare är Inspiration Gotland. Totalt publicerades tre
utgåvor under året. Nyhetsbrevet kommer att fortsätta med fyra utgåvor under
2015 i ordinarie verksamhet.

•

Satsning på chefsutveckling för bättre tillgänglighet och nya typer av
kommunikationskanaler med kunderna (ex. charrette, deltagande på
marknader, implementering av serviceriktlinjer)
Klart: 2014
Beskrivning: Samtliga chefer inom SBF har deltagit i chefsutveckling en gång per
månad under 2014. Detta kommer att fortsätta under 2015. Alla delar i ledarskapet
har ingått, bl.a. deltagande i bemötandeutbildningar samt åtgärder för bättre
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tillgänglighet hos enheterna. Vidare har en charrette 5 genomförts i juni 2014 med
workshops kring utvecklingsmöjligheter för området Holmen-KopparsvikHamnen. I denna charrette deltog politiker, tjänstemän och experter. Allmänheten
och andra enskilda intressenter deltog inte. Vad gäller införandet av de
serviceriktlinjer som beslutats om i regionstyrelsen och som gäller alla medarbetare
så har detta skett under 2014. Uppföljning av tillämpningen kommer att ske för
hela Region Gotland under 2015.
•

Förbättring av SBF:s information på www.gotland.se utifrån ett vägledande
förhållningssätt samt satsning på e-tjänster
Klart: 2014
Beskrivning: SBF:s förbättringsarbete av information som läggs ut på
www.gotland.se pågår fortlöpande som en del i ordinarie verksamhet. Den
vägledande delen grundar sig i huvudsak på Klarspråk. Vidare kommer projektet
Digital lots att genomföras under 2015. Syftet med projektet är att kraftsamla för att
skapa information och tjänster som är kundanpassade för företag och samtidigt
utgöra ett stöd för lotsfunktionerna. I detta projekt ingår deltagande i pilotprojektet
för kommuners medverkan i www.verksamt.se. Vid årsskiftet 2014 fanns i stort sett
alla SBF:s myndighetstjänster tillgängliga via e-tjänster eller digitala blanketter.

Åtgärd: Tydliggöra Region Gotlands information externt
•

Tydliggörande av grafisk profil och gemensamma mallar där Region
Gotland som avsändare blir tydlig
Klart: Delvis klart 2014
Beskrivning: En grafisk manual har upprättats och är klar vilket ger en grund för
det fortsatta arbetet. Flertalet mallar är också klara. Arbetet fortsätter under 2015.

•

Tydliggörande av övergripande språkpolicy på hemsidan. Utveckling av
Region Gotlands information och service på andra språk än svenska via
hemsidan
Klart: 2014
Beskrivning: En språkpolicy finns och under året har information på hemsidan
kvalitativt översatts till de fem största språkgrupperna som finns representerade på
Gotland, d.v.s. persiska, arabiska, finska, thai och engelska.

•

Validering av text. Införande av en ”validera text-funktion” i word och på
gotland.se som ett stöd i arbetet att leverera begripliga texter
Klart: 2014
Beskrivning: En funktion för textvalidering har införts i programmet word samt

En charrette är en processmodell för att hantera och ta tillvara kreativa idéer och visioner som kommer
fram vid t.ex. ”brainstorming”.

5
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på www.gotland.se. Syftet med funktionen är att den ska utgöra ett stöd i arbetet att
leverera begripliga texter till medborgarna.
Åtgärd: Underlätta för medarbetare i kontakten med media
•

Utbildning i mediakommunikation
Klart: Utbildningen framtagen under 2014.
Beskrivning: Utbildningen, som har tagits fram under 2014, vänder sig till
politiker, nämndordföranden och regionråden. Den kommer att genomföras under
två dagar våren 2015.

•

Utbildning i budskapsformulering för bättre mediakontakter
Klart: 2014
Beskrivning: En utbildning i budskapsformulering för bättre kontakter med media
erbjöds ett 50-tal medarbetare på SBF under hösten 2014. Samma utbildning
kommer under 2015 att erbjudas samtliga regionråd och övriga medarbetare på LK.

Åtgärd: Utveckla samverkan med Campus Gotland, Uppsala Universitet
•

3.4

Utveckling och uppföljning av en process för att från flera olika
utbildningsprogram ta emot studenter inom förvaltningarna
Klart: 2014
Beskrivning: En modell för hur Region Gotland ska ta emot studenter från
Campus Gotland har utarbetats gemensamt av Campus Gotlands
kvalitetsutbildningar och Region Gotland. Ämnen för examensarbetet fångas upp
av kvalitetsnätverket och hämtas från alla förvaltningar. Handledare från både
Campus Gotland och Region Gotland medverkar. Utöver detta deltar studenterna
vid Campus i föreläsningar som representanter från Region Gotland håller i. Även
studiebesök kommer att arrangeras hos Region Gotlands olika verksamheter. Syftet
med detta är att visa upp den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare
framöver.
Utvecklingsområde 4: Styrning, mätning, uppföljning, jämförelser

Åtgärd: Uppföljning via styrkortet.
•

Särskilt fördjupningsavsnitt om företagande och företagsklimatet i
årsredovisningen.
Klart: 2012
Beskrivning: Infördes i Region Gotlands årsredovisning första gången 2012.

•

Utveckla mätetal och följa upp samt dra slutsatser av uppföljningsresultat skapa åtgärdsplaner.
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Klart: 2013
Beskrivning: SBF har gått igenom vad som behöver följas upp löpande i
verksamheten. Verktyg för löpande uppföljning av ärenden rörande bygglov och
markupplåtelser finns. En mall har upprättats som gör det möjligt att följa upp den
egna verksamheten. Nationella jämförelser är dock inte möjliga. Den nationella
jämförelse som erbjuds är via insiktsmätningen.
Åtgärd: Utveckla det interna uppföljnings- och utvecklingsarbetet
•

Genomförande av utbildningar i att leda utvecklings- och förändringsarbete.
Klart: Planering klar 2014. Genomförande sker 2015.
Beskrivning: En introduktionsutbildning och en fördjupningsdel som handlar om
att leda förändringsarbete kommer att ges som en del i ledarutvecklingsprogrammet
under 2015. Fokus i utbildningen på företagaren som kund i syfte att öka
förståelsen för företagarnas villkor. Region Gotlands intranät har utvecklats genom
att man lagt ut verktyg som ledare som arbetar med förändringsarbete kan använda
sig av.

•

Stöd i verksamhetsutveckling till SBF. Behovsinventering.
Klart: 2014
Beskrivning: En behovskartläggning i samarbete med kvalitetsutvecklare och
ekonomichef på SBF har genomförts. Denna har lämnats över till
förvaltningschefen för åtgärd.

•

Utveckla och förenkla resultatuppföljningen med stöd av Sveriges
kommuner och Landsting (SKL)
Klart: Ej klart
Beskrivning: Upprepade kontakter har tagits med SKL för att få igång ett
samarbete för utveckling kring mätetal. Detta samarbete har dock inte kommit
igång. Region Gotland avvaktar här SKL:s erbjudande och möjligheter till
samverkan. Ambitionen är att få in detta i modellen för kommuners kvalitet i
korthet, KKIK.

Åtgärd: Externa och interna uppföljningar
•

Insiktsmätningar.
Klart: Har genomförts 2011, 2013 och 2014. Kommer att genomföras våren 2015.
Beskrivning: Enligt den insiktsmätning som presenterades våren 2013, som avsåg
ärenden under 2012, så hade Region Gotland förbättrat sig på samtliga myndighetsoch kvalitetsområden utom bygglov jämfört med mätningen 2011. Noterbart var
dock att kundnöjdheten med bygglovshanteringen gått ner generellt hos de
deltagande kommunerna, sannolikt som en följd av den nya plan- och bygglagen.
Gotlands försämring var dock större än genomsnittet. Den sammanvägda NKI
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(nöjd kundindex) som erhölls vid Insikt våren 2013 och som sammantaget
beskriver uppfattningen om regionens servicenivå låg på 59 jämfört med 57 år
2011, d.v.s. en ökning med två indexenheter. Den största förbättringen hade skett
vad gäller bemötande, som ökade från 62 till 69 poäng.
Resultatet av Insikt 2014 presenteras i april 2014 och avsåg uppföljning av
myndighetsärenden som kommit in till Region Gotland under 2013.
Insiktsmätningen 2014 visade på ytterligare förbättringar. NKI:n hade totalt sett
ökat till 64 jämfört med föregående år (59). Företagen på Gotland gav nu betyget
”godkänt” eller ”högt” för samtliga myndighetsområden förutom bygglov som
dock visade på en av de största ökningarna från föregående år med 50 (43), samt
markupplåtelse som ökat till 59 (55). Störst förbättring visade brandtillsyn 74 (65)
som också är det myndighetsområde som får högst poäng. Måttet på effektiviteten
har ökat mest till 67 (61). Därefter kommer rättssäkerheten på 66 (61). Bemötande,
som ökade mest föregående år, nådde nu 71 (69). Företagarna var 2014 således
mest nöjda med bemötandet. Minst nöjda var man med information och
kompetens som båda låg på 65 (61). Svarsfrekvensen låg på samma nivå som
föregående år d.v.s. 63 procent (64 procent). Insiktsmätningen 2015, som avser
2014 års ärenden, och som blir den slutliga uppföljningen av projektet Förenkla –
helt enkelt, genomförs våren 2015 och första resultatet presenteras i maj. I
september kommer den nationella rapporten för ”Öppna jämförelser”.
•

Svenskt Näringslivs kommunranking över företagsklimatet
Klart: Har följts upp och analyserats 2012 och 2013.
Beskrivning: I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Svenska
kommuner har Gotland genomgående placerat sig på nedre halvan av listan. I de
rankinglistor som presenterats 2012 och 2013, d.v.s. under samma tidsperiod som
projektet Förenkla – helt enkelt har pågått, så hamnade Gotland på plats 243 (2012)
respektive 254 (2013), d.v.s. det har skett en försämring av placeringen samtidigt
som betyget på 2,49 var det samma båda åren. Rankingen för 2014 som
presenterades i maj (där undersökningen genomfördes under 2013) visade på att
företagens ranking av företagsklimatet på Gotland jämfört med året innan låg kvar
på samma nivå. Betygen på områden som rör attityder och service visade dock på
en delvis fortsatt negativ utveckling medan tillgång på arbetskraft med rätt
kompetens samt kommunens tillämpning av lagar och regler visar på en viss
förbättring. Inom vissa områden motsäger således denna ranking de resultat som
insiktsmätningen visar. Nästa ranking genomförs och presenteras våren 2015.

•

Återkoppla resultat från ovanstående mätningar och pågående och
planerade förbättringsaktiviteter internt inom Region Gotland samt externt.
Klart: 2013 och 2014.
Beskrivning: Återrapportering har skett vid näringslivsfrukost i maj 2013 och i maj
2014. Återrapportering har även skett till koncernledningsgruppen (KLG) och
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regionstyrelsen (RS) i april 2013 samt i regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) i
oktober 2013. Löpande återkoppling till KLG, RS och RSAU har på motsvarande
sätt även skett under 2014.

4

Avstämning mot projektets kvalitativa effektmål

De övergripande målen för projektet, att Region Gotland ska placera sig på övre halvan i
Svenskt Näringslivs ranking samt att man får minst 70 poäng (NKI) i SKL:s insiktsmätning
2015, följs upp av externa mätningar. Under 2014 gjordes utöver detta även en
övergripande uppföljning av medarbetarnas upplevelse av hur långt Region Gotland
kommit i arbetet med att nå de kvalitativa delmålen för projektet Förenkla – helt enkelt. En
avstämning har även gjorts i samband med slutrapportens framtagning.
Sammanfattningsvis tyder Insiktsmätningen 2014 på att målet att Region Gotland ska nå ett
totalt NKI på minst 70 är ett realistiskt mål att arbeta efter.
De kvalitativa målen är följande:
•

Ökad förståelse för företagens villkor

•

Snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden

•

Bra vägledning och tydliga beslut

•

Ett positivt förhållningssätt till företagande

•

Stärkta medarbetare i Region Gotland

Uppfattningen kring måluppfyllelsen bland deltagare i projektet sammanfattas enligt
följande:
• En ökad förståelse för företagens villkor finns. Men kunskapen om företagens
respektive en myndighets olika förutsättningar behöver dock förbättras ytterligare.
• Arbetet för en snabb, smidig och rättssäker hantering har gått framåt men mer
behöver göras. Genomförda uppföljningar visar dock på en klar förbättring vad
gäller processerna kring en snabb och rättssäker hantering.
• Medarbetarna har även blivit bättre på att ge vägledning och det finns en ökad
medvetenhet kring vikten av tydliga beslut. Synbara framsteg har skett vid
uppföljningar om förbättringar av information och bemötande.
• Ett positivt förhållningssätt till företagande finns. Företagarperspektivet har blivit
en naturlig del att beakta i det löpande arbetet och medvetenheten kring
företagarfrågor har blivit högre. Det har tydligt gått framåt mycket sedan projektets
start. Företagen ses nu som en särskild målgrupp som Region Gotland ska arbeta
för.
• Fortfarande finns en försiktig kultur bland medarbetarna. Mer behöver göras för att
stärka och lyfta. Att verksamheten gör ett bra jobb är avgörande för att
medarbetarna ska känna sig stärkta.
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•

Region Gotland har även under projektets gång blivit mer synliga och tydliga i
kommunikationen gentemot företagarna, exempelvis via företagarfrukostarna,
nyhetsbrevet och företagardagen samt flertalet olika aktiviteter hos SBF.

Det faktum att regionledningen har stått bakom och betonat att det arbete som bedrivits
inom projektet Förenkla – helt enkelt är prioriterat bedöms ha haft stor betydelse för
genomförande av de förbättringar som skett. Flera medarbetare som deltagit i arbetet
betonar att tanken bakom projektet Förenkla – helt enkelt behöver spridas även till andra
förvaltningar, samt att de enskilt viktigaste egenskaperna för att lyckas med projektets
genomförande är tålamod och uthållighet.

5

Fortsättning Förenkla – helt enkelt

Det har konstaterats att frågan om ett bra företagsklimat på Gotland är bredare än
kvaliteten på den verksamhet som Region Gotland bedriver inom sina olika
myndighetsområden. För regionens del är även förtroendet för politiken och för
regionens ledning en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer
utanför Region Gotlands verksamhet påverkar. Förenkla – helt enkelt, som sedan starten
2012 varit namnet på Region Gotlands projekt för att förbättra servicen till företagen i den
kommunala myndighetsutövningen, tog i december 2014 slut som projekt. I stället föreslås
sättet att arbeta bli en del av den ordinarie verksamheten inom SBF och framöver även
TKF, då betygen visar att Region Gotland är på väg åt rätt håll. Under samma tid som
projektet har pågått har Region Gotland gått från betyget underkänt 2012 till betyget
godkänt med ett NKI på 64 i Insikt 2014. Målet är att få ett bra betyg och över 70 poäng
när uppföljningen av årets ärenden är klar. På vissa områden är redan målet uppnått,
bland annat inom bemötande och brandtillsyn. Även området serveringstillstånd ligger
väldigt nära. De områden som inte når betyget godkänt är markupplåtelser och bygglov.
Uppföljningen av 2014 års ärenden kommer att ske genom Insikt 2015, som genomförs
under våren. Resultatet presenteras i maj 2015. Ungefär samtidigt kommer även Svenskt
Näringslivs senaste ranking att presenteras.
Fortsättningen för Förenkla – helt enkelt föreslås se ut enligt följande:
•

Projektet Förenkla – helt enkelt upphör som projekt fr.o.m. januari 2015 och
arbetet går istället över i den ordinarie verksamheten i linjen under ledning av
regiondirektör och koncernledningsgrupp. Avsikten är att arbetet ska fortsätta
bedrivas i enlighet med Förenkla – helt enkelts anda.

•

Insiktsmätningen fortsätter som en del i berörda förvaltningars ordinarie
verksamhet. Resultat från insiktsmätningarna utgör även underlag för en
nationell jämförelse genom Kommuners kvalitet i korthet (KKIK).

•

Ledningskontoret kommer även fortsättningsvis att svara för uppföljning av
arbetet och för kontinuerlig rapportering till RS i samband med
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delårsrapportering och årsredovisning.
•

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i en bredare bemärkelse än enbart
Region Gotlands myndighetsutövning, drivs vidare inom Tillväxtarbetet 20152018 som en del i spåret näringsliv/företagsklimat. Här är samverkan med
näringslivet mycket centralt. Inom detta projekt kommer möjlighet ges att
fortsätta lyfta delar som särskilt behöver förbättras, exempelvis fortsatta
utmaningar inom servicen i myndighetsutövningen. Här kommer även ett
samarbetsprojekt som Region Gotland deltar i tillsammans med bl.a. Rättvik och
Åre att ligga. Detta projekt har fokus på regelförenkling och service i
myndighetsutövningen som en del i destinationsutveckling.

•

Vidare bör LK, SBF och TKF gemensamt se över dialogen med företagarna och
vad som är att anse som en god service och myndighetsutövning.

Följande delar föreslås vara fortsatt prioriterade och lyftas ut för att fortsätta att drivas
som projekt även 2015:
•

I Förenkla – helt enkelt fanns uppdraget att införa en funktion för företagslotsning.
Denna funktion finns nu på plats i form av en företags- och en evenemangslots
med anställningar hos Inspiration Gotland. Till lotsfunktionen finns en grupp
knuten där personer som ansvarar för Region Gotlands olika myndighetsområden
ingår. Gruppens uppdrag är att genom en gemensam hantering snabba upp och
förenkla företagens kontakter gällande tillstånd och liknande och den har fungerat
operativt sedan januari 2015. Under 2015 föreslås arbetet med att få till en
fungerande lotsfunktion att fortsätta i projektform för att arbetet ska följas upp och
utvärderas under hösten 2015. Detta arbete samordnas med stöd av
ledningskontoret.

•

Vidare fortsätter även det omfattande arbetet att se över, effektivisera och förbättra
regionens arbete med upphandlingar, under ledning av ekonomidirektören. Bl.a.
behöver konstaterade behov av förbättringar genomföras och frågan om vad
missnöjet med upphandlingarna grundar sig i behöver ses över ytterligare.

5.1

Fortsatta utmaningar

I samband med slutrapporten av Förenkla – helt enkelt har i huvudsak följande områden
identifierats som fortsatta utmaningar i Region Gotlands arbete med att bidra till ett bättre
företagsklimat:
•

Myndighetsområdena bygglov och markupplåtelser, som vid senaste
insiktsmätningen 2014 inte nådde betyget godkänt, behöver vara fortsatt prioriterat.
Inom bygglov behöver bl.a. rutiner kring handläggningen förbättras och
handläggningstiderna kortas. Förslaget är att dessa området fortsätter att prioriteras
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inom ramen för Tillväxtarbetet 2015-2018.
•

Att kommunikation och information gentemot företagen fortsätter att prioriteras.
Detta omfattar bl.a. att utveckla dialogen med företagen och öka förståelsen för
varandras olika roller och förutsättningar. Vidare måste Region Gotlands e-tjänster
kopplade till myndighetsutövningen fortsätta utvecklas, även i ett nationellt
perspektiv. Här erbjuds möjligheten att gå in i www.verksamt.se i samarbete med
SKL, Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket. Även utveckling av
informationsmaterial och av aktuella sidor på www.gotland.se bedöms som
nödvändigt.

•

Servicen till företagen behöver också fortsätta förbättras, bl.a. genom utveckling av
ett rådgivande arbetssätt och ökad tillgänglighet samt fortsatt effektivisering av
handläggningen. Frågan om att fortsätta förbättra bemötandet måste således finnas
kvar. Som en del i detta finns behovet att utöka kundtjänsten med fler enheter.

•

Vidare behöver rollerna för politikerna respektive tjänstemännen bli tydligare.
Gränsdragningarna mellan politikens ”VAD” och tjänstemännens ”HUR” behöver
definieras. Samspelet mellan dessa grupper är oerhört viktigt för upplevelsen av
företagsklimatet på Gotland. T.ex. bidrar positiva löften som inte kan infrias p.g.a.
lagens begränsningar till att förtroendet för Region Gotland skadas. Samma sak
med fattade beslut som inte kan hållas. I detta ligger även ett behov av att tydiggöra
och kommunicera varför den kommunala myndighetsutövningen finns och för vem
den är till.

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen februari 2015
Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25

RS 2014/105

Alexander Jansson (C)

Parkeringstal för Visby innerstad

2014-04-30

RS 2014/247

Anna Hrdlicka (M)

Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter

2014-06-18

RS 2014/350

Bo Björkman (S)

Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn

2014-10-29

RS 2014/597

Lars Bjurström (V)

Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad

2014-12-03

RS 2014/678

Eva Gahnström (C)

Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling

2014-12-03

RS 2014/679

Lars Thomsson (e)
Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C)

MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region Gotlands kök

2014-12-03

RS 2014/680

Standardhöjning till 90 km/tim av länsvägarna på Gotland

2014-12-03

RS 2014/681

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Mats-Ola Röden (FP)

Inrätta en miljö- och byggnämnd

2014-12-03

RS 2014/682

Mats-Ola Röden (FP)

Ökat stöd till idrottsrörelsen

2014-12-03

RS 2014/683

Ulf Klasson (FP)

Bygga en ny simhall

2014-12-03

RS 2014/684

Mats-Ola Röden mJI. (FP)

Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott

2014-12-12

RS 2014/699

Johan Thomasson (FP)

2014-12-16

RS 2014/706

Lena Celion (M)

2014-12-16

RS 2014/707

Inger Harlevi (M)

Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse

2014-12-16

RS 2014/708

Lena Grund (FP)

Medborgarförslag

Reg.datum
2014-02-17

Ärendenr.

Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

2014-06-18

RS 2014/355

Bevakningsgrupp för att förhindra brott

2014-08-05

RS 2014/422

RS 2013/316

Bättre samarbete mellan krogar och polisen för att förhindra brott

2014-08-05

RS 2014/423

Stormarknader bör finnas även i Slite och Hemse

2014-08-05

RS 2014/426

Inför tråd bunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands

2014-09-03

RS 2014/482

verksamheter
Återköp av Ekängen till flyktingboende

2014-10-22

RS 2014/584

Validering av tjänst som skolkurator

2014-12-30

RS 2014/729

Låt Edward Snowden få en fristad på Gotland

2015-01-02

RS 2015/7

Öppna en värmestuga för tiggare och andra med behov av värme, mat och
trygghet
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland

2015-01-07

RS 2015/9

2015-01-19

RS 2915/30
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Kultur på recept
Region Gotlands beslutade styrdokument

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp PM
Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

PM Busstationen och Murgrönan Visby
Processen kring planarbete

En aktivitetspark planeras vid det parkavsnitt längs Kung Magnus väg som
idag är en otydligt definierad gräsyta mellan Skolportsgatan och busshållplatsen
på Öster. Parkytan var tidigare platsen för nöjesparken Murgrönan, där av
namnet på den nya aktivitetsparken.
Bygglov gavs under våren 2014 för en skateboardanläggning som skall ingå
som del i aktivitetsparken. Efter genomförd medborgardialog har en
förslagshandling för gestaltning av aktivitetsparken tagits fram av AQ
Arkitekter under hösten 2014. Parallellt med det arbetet har samma
arkitektkontor tagit fram en programhandling för ombyggnad av busstationen
och hållplatsområdet direkt söder om parkytan. Båda projekten har tagits fram
på uppdrag av tekniska nämnden (TN). Avdelning Bebyggd Miljö, genom
stadsarkitekten, har deltagit i de interna samtalen kring projekten.
De två projekten ligger inom en zon utanför muren, från Östercentrum till
Söderport, som nu står under förändringstryck. Under senare tid har program
och detaljplaner tagits fram för flera delar inom detta stadsområde. Det
föreligger nu ett stort behov att lyfta blicken och se helheten inom hela
området parallellt med att arbete med detaljplaner intensifieras. Ett
stadsutvecklingsprojekt med tydlig ram som inkluderar pågående och
kommande planarbeten, projekt och aktörer kring en gemensam
stadsbyggnadsvision för området bör formuleras.
Några slutsatser har kunnat dras om projekten så här långt:
•

Parkytan angränsar till Östercentrum och det område som omfattas av
planprogrammet för Östercentrum (godkänt 2013-11-27). Parkytan ingår i
buffertzonen för världsarvet och är inte aktuell för annan exploatering. En
positiv nygestaltning av parken i linje med förslaget förstärker platsens

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-tn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

användning som vistelseyta och kan bidra att parkstråket längs muren
befolkas i högre grad än vad som sker idag.
•

Med grundförutsättningen att alternativ placering av busstationen har utretts
och förkastats innebär en upprustning av befintlig station ett välkommet
omhändertagande av en byggnad som idag upplevs som nedgången och
otrygg. Genom att disponera om hållplatsytan möjliggörs en publik förplats
vid stationsbyggnaden. Sammantaget tillskapas en mer välkomnande, tydlig
och trygg plats för resenärer, gång- och cykeltrafikanter och invånare. Ett
förtydligande av Kung Magnus väg som primärt stråk för kollektivtrafik
följer principerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Hela
Visby, 2010-01-08, strukturskiss sid. 59).

•

De två angränsande projekten (aktivitetspark/busshållplats) bör förstås och
planeras som en helhet. Belysning, möblering och markbeläggningar bör
samordnas i de två projekten.

•

För gestaltningen av aktivitetsparken skall hänsyn tas till närheten till
stadsmuren och till världsarvets värden. Parken skall upplevas trygg och
tillgänglig av alla och parken får inte upplevas som en barriär. Exempelvis
skall gångstråken genom parken utformas på ett tydligt och självklart sätt.

•

Aktivitetsparken och ombyggnaden vid busshållplatsen är planenliga projekt
som förstärker och förbättrar pågående användning samt följer intentionerna i
den fördjupade översiktsplanen. Rätt genomförda i detaljskedet kommer
projekten bli viktiga tillskott i området, och en startpunkt för en positiv
omdaning av hela stråket Östercentrum – Söderport.

Trafik vid busstation

Stadstrafiken ska stanna på Kung Magnus väg för att ta upp och släppa av
passagerare. En refug tillskapas mellan körfälten för att det inte ska vara
möjligt att köra om bussen när den står still men också för att man som
oskyddad trafiken ska kunna passera vägen i två steg över ett upphöjt
övergångsställe. Detta genomförs för att öka trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter som ska passera Kung Magnus väg och då framförallt för de många
barn och ungdomar som passerar vägen då de ska till skolor och
fritidsaktiviteter. Trafiksäkerhetsmässigt är det livsfarligt att köra om en buss,
det är det för att sikten blir dålig och för att det finns en risk att en oskyddad
trafikant går framför bussen för att passera vägen. Den oskyddade trafikanten
förväntar sig då inte att det ska komma fordon i fel rikting.
I trafikförordningen står också att där den högsta tillåtna hastigheten är 50
kilometer i timmen eller lägre, skall en förare som närmar sig en buss, vars
förare ger tecken för att starta från en busshållplats, sakta ner och ge bussen
möjlighet att lämna hållplatsen. Om det behövs skall föraren stanna.
Bussföraren skall vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet
uppstår.
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Den enda skillnaden på Kung Magnus väg utifrån idag är att fordonstrafik
behöver stanna när buss stannar, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
ökar markant och kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet
förbättras.
Fördelarna med en så kallad enkel stopphållplats är att:
•

den långa refugen ger god trafiksäkerhet för alla gående och cyklister som
korsar gatan och i samband med av- och påstigning av bussen.

•

hållplatsen ger god komfort och säkerhet för bussresenärer då dessa inte
utsätts för någon sidoförskjutning.

•

eftersom bussen slipper sidoförskjutningen blir det en rak inkörning vid
hållplatsen som gör att bussen lätt kan angöra med alla dörrarna nära intill
kantstödet. Det underlättar för barnvagnar, rullstolar och rollatorer att
komma på och av bussen smidigt.

•

god framkomlighet för bussen ger kortare hållplatsuppehåll.

•

det inte är en risk för felparkerade bilar på hållplatsområdet.

Enkel stopphållplats bör undvikas på gator med trafik över 16 000 fordon per
dygn. På Kung Magnus är trafikflöden totalt 4 000-5 000 fordon per dygn
vilket medför att en enkel stopphållplats kan användas på gatan.
Finansiering

Medel som finns att tillgå i dagsläget är följande:
Aktivitetsparken finansieras genom investeringsmedel som äskats av TN, totalt
4 miljoner kronor (mnkr) 2015-2016.
Skatedelen har föreningen för avsikt att söka medel från allmänna arvsfonden.
Motpart till skateföreningen är kultur- och fritidsförvaltningen (KFF).
Samordning sker mellan KFF och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i
projektet för hela Murgrönan.
Busstationen upprustning finansieras med investeringsmedel 8,1 mnkr från
TN, periodiskt underhåll 2 mnkr och OVK 1 mnkr från
fastighetsförvaltningsavdelningen.

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Ärendenr RS 2015/50

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 4 februari 2015

Regionstyrelsen

Attraktivare region genom aktivitetspark och modernisering av
busstation - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Attraktivare region
genom aktivitetspark och modernisering av busstation” med sammanlagt
högst 4 955 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Besöksnäringen är synnerligen viktig på Gotland ur ett regionalt tillväxtperspektiv,
både Vision Gotland 2025 och det näringspolitiska programmet 2012-2015 har som syfte
att öka antalet besökare till regionen.
Region Gotland har tillsammans med näringslivet satsat stora resurser på att
marknadsföra Gotland både nationell och internationellt. Tillsammans med andra
åtgärder ledde detta till att antalet besökare och gästnätter på Gotland ökade till
rekordnivåer under 2014 efter en liten nedgång 2011-2013. En ny kryssningskaj
planeras i Visby och kommer att vara färdigbyggd 2018. När den nya kryssningskajen
är färdigbyggd förväntas antalet nya kryssningsgäster öka med uppemot 250 000
personer per år. För att svara upp mot både nya och återvändande besökares
förväntningar på Gotland som besöksmål är det nödvändigt att tillhandahålla
meningsfulla aktiviteter och en god infrastruktur.
Region Gotland har inom ramen för detta projekt identifierat nedanstående behov
för att attrahera fler nya och återkommande och stärka Gotlands attraktionskraft.
- Att skapa en aktivitetspark i Visby som sticker ut i form av annorlunda
utformade attraktioner vilken skall attrahera framförallt yngre personer.
- Att förbättra transportlogistiken genom att modernisera och
tillgänglighetsanpassa området kring busstationen i Visby.
Projektet ”Aktivitetsparken” är skapat i dialog med representanter för det gotländska
samhället. En sociotopskartering för området kring Östercentrum genomfördes
under 2013 och 2014 genomfördes en medborgardialog där medborgarna lyfte fram
detta förslag som en åtgärd som kunde stärka Visbys attraktionskraft.
Aktivitetsparken kommer att ge möjlighet för ungdomar och andra att utöva
aktiviteter som parkour, skejt, bouldering. Vidare är en lekplats och mötes ytor
inplanerade i området för att på så sätt skapa en mötesplats för personer i alla åldrar.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Som en del i moderniseringen av området skapas bland annat ett förbättrat
trafikflöde och möjligheter för turister att lämna/hyra cyklar. En renovering av
busstationen innebär även att det skapas en modern, fräsch, tillgänglig anläggning
med en trygg miljö.
Syfte

Projektet syftar till att skapa ett attraktivare Gotland genom förbättrad
transportlogistik och genom att skapa en ny mötesplats i Visby.
Mål

Övergripande mål för projektet är att skapa förutsättningar för ökat antal besökare
till regionen. Genom ett ökat antal besökare bidrar projektet även indirekt till att:
- Öka omsättning i besöksnäringen.
- Fler arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland.
Genomförande

Projektet genomförs under perioden 2015-01-01 – 2016-06-30 och leds av en
projektledare och projektgrupp från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I styrgruppen
för projektet finns representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Ledningskontoret. Projektet är uppdelat i två delprojekt enligt nedan.
Delprojekt ett är att skapa en aktivitetspark som ger möjlighet för ungdomar och
andra att utöva aktiviteter som parkour, skejt, bouldering. I aktivitetsparken skall
även lekplats och mötes ytor skapas för att på så sätt skapa en mötesplats för
personer i alla åldrar.
Delprojektet två innebär en modernisering av området kring busstationen. Som en
del av moderniseringen skapas möjligheter för besökare att lämna/hyra cyklar och
antalet toaletter utökas. Vidare skapas en modern, fräsch, tillgänglig anläggning med
en trygg miljö.
Kostnads- och finansieringsbudget

Kostnader
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Tekniska nämden, investeringsanslag
Summa finansiering

2015
8 000 000
8 000 000

2016
1 990 000
1 990 000

Totalt
9 990 000
9 990 000

4 000 000
4 000 000
8 000 000

995 000
995 000
1 990 000

4 995 000
4 995 000
9 990 000

Bedömning

En upprustning av offentliga platser som besöks av många turister har en positiv
påverkan på Gotlands attraktionskraft och gynnar även övriga medborgare på
Gotland. Starkare attraktionskraft leder fler besökare och i slutändan till ökad
omsättning i besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Vidare stärks varumärket
Gotland vilket i sin tur leder till att fler personer på sikt blir intresserade av att
bosätta sig och etablera företag på ön.

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/50

Projektet bidrar även till att offentliga platser tillgängliggörs vilket innebär att fler
människor, exempelvis barn och/eller personer med funktionsnedsättning har större
möjlighet att utnyttja dessa. Vidare kommer projektet positivt påverka kvinnors
upplevda fri- och trygghet genom bättre belysning i området. Enligt studier undviker
kvinnor i högre utsträckning än män dåligt belysta områden på kvälls- och nattetid.
Med anledning av ovanstående föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
finansiering till projektet.

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/126

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Kvalitetsbokslut
Förslag till beslut

Rapporten Kvalitetsbokslut godkänns.
Sammanfattning

Kvalitetsbokslutet är ett led i synliggöra den del av Regions Gotlands arbete
med kvalitet och verksamhetsutveckling som Regionstyrelsen ansvarar för.
Syftet med rapporten är att i en samlad form ge en lägesbeskrivning från ett
antal områden som har utvecklats under mandatperioden och som också
efterfrågats av de förtroendevalda. Samtidigt ges en sammanfattande bild av
arbetet som bedrivits för att skapa förutsättningar för kvalitet och
verksamhetsutveckling. Allt för att möjliggöra verksamhetsnära
förbättringsarbete.
Rapporten innehåller huvudrubrikerna
• Regions Gotlands syn på kvalitet
• Verksamhetsutveckling under mandatperioden 2011 - 2014
• Gränsöverskridande verksamhetsutveckling – genombrottsområden
• Service

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Kvalitetsbokslut
Det här kvalitetsbokslutet är ett led i att synliggöra den del av Region Gotlands
arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling som regionstyrelsen ansvarar för.
Syftet med rapporten är att i samlad form ge en lägesbeskrivning från ett antal
områden som har utvecklats under mandatperioden 2010-2014, vilket har
efterfrågats av de förtroendevalda. Samtidigt ges en sammanfattande bild av arbetet
som bedrivits för att skapa förutsättningar för förbättrad kvalitet och
verksamhetsutveckling och möjliggöra verksamhetsnära förbättringsarbete i
organisationen.

Region Gotlands syn på kvalitet
Kvalitet är allas vårt ansvar

Vi finns till för medborgare, brukare, besökare och olika organisationer. Vi ska leverera bra
tjänster till dem vi är till för och bidra till att utveckla det gotländska samhället.
Nytta och värde för den enskilde skapar vi i mötet med patienter, elever, brukare och
medborgare. Beslut och insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Medarbetarnas
kompetens är en förutsättning för kvalitet. Brukarnas erfarenheter är också en kunskapskälla som
ska vägas samman med annan kunskap och beprövad erfarenhet.
Våra värderingar, förtroende, omtanke och delaktighet, ringar in ett förhållningssätt som visar sig
i ord och handling. Varje medarbetares agerande och förhållningssätt påverkar bilden av Region
Gotland och bilden av Gotland.
Bild: Värde skapas i mötet mellan patienten/brukaren och medarbetaren

Behov och
efterfrågan

Resultat
1. Brukarens upplevelser av
nytta och värde
2. Kvalitet på tjänsten
3. Kostnadseffektivitet

1

Mål: ”Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta” 1
Kvalitet handlar om att ständigt sträva efter att uppfylla uttalade och underförstådda behov och
förväntningar. Bilden nedan beskriver de centarla delarna inom kvalitetsområdet (fritt efter
Bergman, Klefsjö)
Bild: Värde skapas i mötet mellan patienten/brukaren och medarbetaren

Vi tänker i processer

I Region Gotland sätter vi fokus på dem vi är till för och det vi ska leverera, inte på hur vi är
organiserade. Processer handlar om våra återkommande arbetssätt för att leverera värde till en
mottagare. Det är flöden, nätverk av aktiviteter som har sin utgångspunkt i behov och efterfrågan
och som har som uppgift att så effektivt som möjligt åstadkomma tjänster av god kvalitet som
ger brukaren en upplevelse av nytta och värde. Tjänster behöver göras till lägsta kostnad genom
ständiga förbättringar där alla är engagerade och har fokus på processerna.
”Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting” Ur Region Gotlands styrkort 2011–2015
Verksamheten ska ständigt utvecklas och bli ännu bättre

Vi ska med tillgängliga resurser förbättra verksamheterna för att bättre tillgodose gotlänningarnas
behov. Det handlar om att aktivt förebygga problem och risker, förändra och förbättra. Hela
tiden med brukaren/kunden/medborgarnas bästa för ögonen. Det betyder att all
verksamhetsutveckling ska ha sin utgångspunkt i målgruppernas behov och i Region Gotlands
mål och vision. Verksamhetsutveckling förutsätter:
•

Tydliga och relevanta uppdrag

•

Mätning och uppföljning av mål

•

Analys av resultat och prioritering av förbättringsområden

•

Systematiskt förbättringsarbete

Region Gotlands syn på och fördelning av ansvar för kvalitet och verksamhetsutveckling har samlats i

Riktlinje för kvalitet och verksamhetsutveckling 2014 – 2019.
1

Region Gotlands styrkort 2011–2015
2

Verksamhetsutveckling under mandatperioden 2010 – 2014
Granskning enligt Kommunkompassen

Mandatperioden inleddes och avslutades med en extern granskning av Region Gotlands sätt att
leda och samspela i hela organisationen utifrån åtta huvudområden. Resultatet sammanställs i en
rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen
fungerar.
Tabell: Region Gotlands resultat i Kommunkompassen 2010, 2014 och
genomsnittligt resultat samtliga granskade kommuner
Huvudområden Kommunkompassen

2014

Genomsnitt andra
kommuner 2014

2010

Offentlighet och demokrati

61

52

44

Tillgänglighet och brukarorientering

72

55

63

Politisk styrning och kontroll

78

67

60

Ledarskap, ansvar och delegation

66

55

70

Resultat och effektivitet

63

57

63

Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik

69

56

63

Verksamhetsutveckling

68

52

33

Kommunen som samhällsbyggare.

74

66

70

Totalt

551

460

474

Kommunkompassen, tillsammans med andra utvärderingar, pekade samstämmigt ut ett antal
utvecklingsområden. Utmaningar för mandatperioden var bland annat att bli bättre på att
kommunicera och samarbeta med medborgarna. Samspelet mellan förtroendevalda och
tjänstemän var ännu ett område som behövde utvecklas. Det handlade också om att bli bättre på
att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och vilja att vara delaktiga i verksamhetsutveckling. Ett
par områden kommer igen som förbättringsområden i granskningen även 2014, se slutet av
rapporten på sidan 12.
För att skapa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling etablerades kvalitetsnätverket som
består av kvalitetschefer eller kvalitetssamordnare från respektive förvaltning. Nätverket leds av
ledningskontorets strateger, för kvalitet och styrning. En strategisk plan för
verksamhetsutveckling 2011 – 2015 formulerades och beslutades av koncernledningsgruppen.
Kvalitetsnätverket fick därefter uppdraget att genomföra aktiviteter enligt planen.
Processerna och processernas resultat i fokus

I den strategiska planen för verksamhetsutveckling specificerades ett antal gemensamma
utvecklingsområden som krävde kraftsamling:
•

Hjälpas åt att utveckla mätetal som ger en rättvis bild av processernas resultat: kvalitet och
produktivitet.

•

Implementera IT-baserat processverktyg för att dokumentera, visualisera processer och sprida
gemensamma begrepp.

•

Kommunicera och utveckla gränssnitt
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•

Utveckla gemensamma verktyg och arbetssätt som underlättar systematiskt förbättringsarbete i
syfte att skapa kundvärde och effektiva processer.

•

Skapa klimat som stimulerar kreativitet och innovationer.

•

Uppmärksamma framgångsrika förbättringsarbeten – etablera en kvalitetsutmärkelse och en
årligen återkommande kvalitetsdag för att lära av varandra.

Mätning av processernas resultat

Ett aktivt förvaltningsövergripande arbete påbörjades för att utveckla mätetal och följa upp
resultat. I september 2013 genomfördes en uppföljning av hur långt förvaltningarna bedömde att
arbetet med mätning av resultat hade kommit.
Tabell: Sammanfattning av Ledningskontorets uppföljning av förvaltningarnas
arbete kring att följa upp resultat
Mäta och följa upp mål

Arbete pågår i alla förvaltningar. De förvaltningar som ingår i
nationella nätverk och har nationellt stöd av olika slag har
kommit längst.

Analysera resultat och
prioritera förbättringsområden

Flera är på gång att hitta system för analys och återkoppling
av resultat och förbättringsområden till verksamheterna.
Andra förvaltningar har inte kommit hit än.

Bedriva systematiskt
förbättringsarbete

Det finns många enskilda ledare som arbetar systematiskt
med förbättringsarbete tillsammans med sina medarbetare.
Men det går inte att få fram en samlad bild av i vilken
omfattning det pågår, om alla är med.

Slutsatsen var att fokusering på resultat, resultatuppföljning och jämförelser i enlighet med
styrkortsmålet ”Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting” hade fått avsedd effekt. Samtliga förvaltningar ägnade tid och kraft på
att mäta brukarnas upplevelse och att hitta mätetal för att ge en rättvis bild av processernas
resultat. Ledningskontoret ställde sig dock frågan om detta arbete skett på bekostnad av
systematiskt förbättringsarbete.
För att förenkla uppföljning av resultat och därmed ge större utrymme till förbättringsarbete
beslutade regionstyrelsen att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet, en nationell undersökning
som möjliggör jämförelser av kommuners kvalitet och effektivitet. Under 2014 har ett arbete med
att presentera resultat på hemsidan påbörjats och en jämförelsetjänst ”Jämför service” inom
socialtjänst och utbildning har publicerats på regionens webbsida. 2 Över 2000 nyckeltal finns
även nu publicerade på hemsidan som öppen data, dvs. fri för alla att granska och
vidareanvända. 3

2
3

http://www.gotland.se/80499
http://gotland.se/psidata
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Förnyelsepriset

Förnyelsepriset instiftades 2012 för att uppmuntra arbetet med verksamhetsutveckling och
stimulera till kreativa lösningar i vardagens arbete. Under perioden 2012-2014 har över 100
tävlingsbidrag skickats in. I bidragen beskrivs ett förbättringsområde eller en snilleblixt, hur man
gått tillväga för att förändra och utveckla samt vilka resultat det lett till för medarbetarbetarnas
arbetsmiljö, för medborgare, brukare och kunder. Samtliga bidrag får skriftlig återkoppling från
ledningskontoret. Priset delas ut under högtidliga former på Förnyelsedagen. Då
uppmärksammas alla bidrag och visas upp som goda förebilder.
Projektmodell

År 2005 beslutades om en gemensam projektmodell för dåvarande Gotlands Kommun. Modellen
var tänkt att utgöra ett fungerande ramverk för dem som driver och deltar i projektarbeten. Ett
stöd som ska ge trygghet och därmed möjlighet att fokusera på innehållet. Förhoppningen var
också att gemensamt systematiskt arbetssätt, gemensamt språkbruk, instruktioner och mallar
skulle leda till att projekt bedrivs effektivt, levererar överenskomna resultat, i rätt tid och till rätt
kostnad.
Under vissa perioder sedan 2005 har regionledningen beslutat att projektmodellen ska vara
obligatorisk. Vid andra tidpunkter har en mjukare, mer behovsinriktad hållning förordats. Sedan
2014 är det obligatoriskt att använda Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer, mallar och
instruktioner har arbetats fram och finns på intranätet. Under hösten 2014 har samtliga
förvaltningsledningsgrupper fått en presentation (ytterligare 2 är inplanerade under 2015). Region
Gotland har även upphandlat en projektledarutbildning där projektmodellen används i
undervisningen som riktas till medarbetarna. Sammanlagt har 78 medarbetare deltagit i
utbildningen i regionens regi mellan 2012 – 2014.
Tabell: Antal medarbetare med projektledarutbildning,
uppdelat per förvaltning
Förvaltning

Antal medarbetare med
fullföljd utbildning

Ledningskontoret

14

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning
Barn - och utbildningsförvaltningen

2
1

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

13

Samhällsbyggnadsförvaltningen

13

Serviceförvaltningen

12

Teknikförvaltningen

18

Socialförvaltningen

5

Kultur och fritidsförvaltningen

0

Samarbete med Uppsala Universitet

På Campus Gotland finns en kandidatutbildning i Ledarskap – Kvalitet – Förbättring samt en
högskoleingenjörutbildning i Kvalitetsutveckling och ledarskap. Flera medarbetare från Region
Gotland deltar i undervisningen som gästföreläsare. Under 2014 utvecklades ett samarbete som
bland annat innebär att studenter ges möjlighet att ta sig an utvecklingsområden, preciserade av
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regionens förvaltningar. Varje förvaltning, via sin kvalitetschef eller – samordnare, får stöd av
lärare från universitetet i att analysera förbättringsområdena och säkra att arbetet kommer att ge
avsedd effekt, till exempel i form av nytta för brukare. Samtidigt realitetsanpassas
förbättringsområdena till studenterna.
Kompetensutveckling

Hälso- och sjukvården har under flera år haft egna processledare som framgångsrikt utbildat
medarbetarna i förbättringskunskap. Andra förvaltningar har använt externa resurser i samma
syfte eftersom regionen har saknat en gemensam utbildning. Under 2014 har ett antal
utbildningar utvecklats:
•

Ledarskapsutbildning - en introduktion i kvalitet och verksamhetsutveckling

•

Fördjupningsutbildning i kvalitet och verksamhetsutveckling

Syftet med utbildningarna är att tydliggöra krav och förväntningar på ledare, framförallt inom
områdena ”brukare/kund” och ”process”. Utbildningarna ska också ge vägledning i ledarnas
arbete att styra verksamheten utifrån analys av resultat samt underlätta arbetet att leda och driva
verksamhetsnära förbättringsarbete. Första pilotutbildningen kommer att genomföras i mars
2015. Även Intranätet har utvecklats för att stödja ledarna att driva verksamhetsnära
förbättringsarbete. På sidan för verksamhetsutveckling finns nu ett antal verktyg, mallar och
instruktioner.
Synpunktshantering ”Säg vad du tycker”

Regionens synpunktshantering via e-tjänsten ”Säg vad du tycker” har utvecklats och
effektiviserats sen första införandet. Från och med november 2014 sker nu automatregistrering
av ärenden i det ordinarie ärendehanteringssystemet W3D3. Ett svarsmeddelande sänds till
inlämnaren med uppgift om att normal handläggningstid är 2 veckor. Handläggaren får stöd i
W3D3 i form av mallar, bevakning och påminnelse inom 2 veckor om att svara inlämnaren.
Statistik över antalet öppna synpunktsärenden tas fram varje månad och redovisas till respektive
förvaltning. Varje chef ansvarar för att handläggningstiden följs. Därutöver redovisas
sammanställning regelbundet både till kvalitetsnätverket och kundtjänstrådet, för vidare analys
och diskussion om åtgärder.
Allt fler synpunkter från medborgarna kommer in via ”Säg vad du tycker”. Socialförvaltningen
uppmanar aktivt brukare/anhöriga att skicka synpunkter om verksamheten, vilket också märks av
ärendemängden till dem. Också tekniska förvaltningen liksom hälso- och sjukvården tar emot en
omfattande mängd synpunkter från medborgarna. Sammanlagt har 460 nya ärenden kommit in
under 2014. Tillsammans med tidigare års inkomna ”Säg vad du tycker” är 279 ärenden
fortfarande är öppna. Av dessa är 189 ärenden registrerade under 2014. Utöver ”Säg vad du
tycker” har ytterligare 299 synpunktsärenden registrerats i nämnderna under 2014. Av dessa är
187 fortfarande öppna, varav TN 116

6

Gränsöverskridande verksamhetsutveckling
Genombrottsområden 2014

För ett antal år sedan etablerades begreppet genombrott och genombrottsområde. Syftet var att
kraftsamla över nämndsgränserna runt ett antal prioriterade utvecklingsområden. Ett
genombrottsområde är ett avgränsat område som berör minst två nämnder/förvaltningar där det
finns behov av att bedriva utvecklingsarbetet med tydligt syfte och tydliga kundorienterade,
mätbara mål för förbättringsarbetet. I mars 2014 fattade Regionstyrelsen beslut om fyra
genombrottsområden.
1. Arbete och studier för att minska arbetslöshet
2. Förbättra företagsklimat och utveckla lotsverksamhet
3. Bättre liv för de mest sjuka äldre
4. Aktivt arbeta med service för inflyttning
Nedan presenteras övergripande syfte med respektive genombrottsområde, resultat och en kort
beskrivning av nuläget.
1. Arbete och studier för att minska arbetslöshet
Övergripande syfte

Förbättra möjligheten för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad
kompetens
Hur går det?

Kraftsamlingen över gränserna har lett till ett stort antal satsningar som tillsammans ska leda till
ett allt effektivare stöd till individer och fler i arbete och studier.
• Enheten för arbetsmarknad har etablerats inom gymnasie- och vuxenutbildnings –
förvaltningen, nu med namnet Kompetenscentrum. Inom arbetsmarknadsenheten finns sedan
2013 regionens studie- och yrkesvägledare samlade. Inom arbetsmarknadsenheten finns
Steget som samordnar praktikplatser mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen.
Under 2014 har 149 personer fått praktik i Region Gotland via Steget. Av dessa har 12 män
och 18 kvinnor fått anställning efter sin praktikplacering. Ungdomskraft – ger nära stöd till
ungdomar mellan 16 och 24 år som inte går på gymnasiet eller som hoppat av skolan.
Projektet har under 2014 fasats in i och blivit en del av Kompetenscentrum.
•

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har Livskraft permanentats som en
reguljär folkhögskolekurs. Målgruppen är kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden och riskerar att fastna i utanförskap eller befinner sig i en marginaliserad,
passiv situation. Drygt 70 % av de studerande har uppnått folkhögskolans mål efter tre
terminer. På Folkhögskolan finns också Enter, 18 platser för studier på en motsvarande
gymnasial, högskoleförberedande utbildning för unga med Aspergers syndrom i åldrarna 18 –
23. Samtliga studenter har helt eller delvis misslyckats med tidigare gymnasiestudier. Ca 60 %
av dessa personer klarade grundläggande behörighet, ett tiotal beräknas gå vidare till högre
studier.
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•

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadsutbildning som ska hjälpa unga vuxna att
ta steget mot jobb eller fortsatta studier. Den riktar sig till arbetssökande mellan 16 – 24 år
och arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år och saknar slutbetyg
från grund- eller gymnasieskolan. En uppföljning från 2014 visar: 70 % var motiverade till
fortsatta studier 63 % tyckte att kursen skapade förväntan på att utbildning är en väg till jobb
65 % kände sig rustade för fortsatta studier

•

2013 etablerades JobbSam med stöd av Finsam. Socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdförvaltningen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen samverkar för att skapa den
kortaste vägen mot arbete och studier för individen. 41 personer är inskrivna i aktiviteter, av
dessa har 10 personer uppnått målet (9 har fått anställning och en har gått vidare till studier)

•

Ungdomsjobb för ungdomar: 227 ungdomar i åldern 13-18 år av 500 sökande fick 2014
sommarjobb via socialförvaltningen. Antal elever på Gotland med långvarig frånvaro har
minskat från 15-16 personer 2012, till 8-9 personer 2014.

2. Förbättra företagsklimat och utveckla lotsverksamhet
Övergripande syfte:

Förbättra företagsklimatet på Gotland. Målet är att Region Gotland ska:
•

Placera sig på övre halvan av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska
kommuner år 2015.

•

Nå ett NKI (nöjd kund index) på minst 70 av maximalt 100 i Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) mätning Insikt 2015.

Hur går det?

Förenkla – helt enkelt har pågått sedan 2011. Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom
ramen för projektet. Fokus 2014 har varit:
•

Översyn av upphandling

•

Förstärka kommunikationsinsatser gentemot företagen

•

Införande av företagslots och insatser för främjande av företagsetableringar

•

Uppföljning

Insiktsmätningen 2014 visar på förbättringar jämfört med året innan. NKI har totalt sett ökat till 64 (59) i
jämförelse med föregående år.
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Tabell: Resultat Insikt, uppdelat på myndighetsområde och år
Myndighetsområde
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Serveringstillstånd

NKI 2014
74
50
59
64
69

NKI 2013
65
43
55
60
68

NKI 2011
63
52
49
60
60

Tabell: Resultat Insikt, uppdelat på serviceområde och år
Serviceområden
Information
Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Rättsäkerhet

NKI 2014
74
50
59
64
69

NKI 2013
65
43
55
60
68

NKI 2011
63
52
49
60
60

Betygsskala: 0-62=lågt, 62-69=godkönt, 70-100=högt

Resultatet av Insiktsmätningen 2014 tyder på att Region Gotlands mål att nå ett NKI på minst 70
är ett realistiskt mål att arbeta efter. Under 2014 har en utredning kring förutsättningarna och vad
som ligger bakom Region Gotlands placering på Svenskt Näringslivs ranking samt resultaten i
Insiktsmätningen genomförts av en extern konsult tillsammans med nio gotländska företagare.
Detta blev startskottet till Projektet Årets Tillväxtkommun 2018.
3. Bättre liv för de mest sjuka äldre
Övergripande syfte:

Att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre på Gotland genom nära samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst samt av de berörda förvaltningarna. Satsningen fokuserar på
följande områden:
•

Sammanhållen vård och omsorg

•

Preventivt arbetssätt/Förebyggande

•

God vård vid demenssjukdom

•

God läkemedelsbehandling för äldre

•

God vård i livets slutskede

•

Psykisk ohälsa för äldre

Hur går det?

Arbetet med genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre har sammanfallit med den
nationella satsningen på målgruppen som påbörjades 2010 och som avslutas 2014. Arbetet på
Gotland har varit framgångsrikt, också sett i ett nationellt perspektiv, vilket renderat 10,6 miljoner
kronor i prestationsersättning för ökad kvalitet i vård och omsorg om de äldre.
Nytta för den äldre

•

Under året har det varit stort fokus på vårdplaneringsprocessen. Vårdplaneringsdokumentet
har reviderats, definitioner har klarlagts, arbetssättet ”Alla hem” har införts.
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•

Under hösten har ett nytt arbetssätt testats genom att två sociala samordnare har arbetat med
att underlätta i utskrivningsprocessen från sjukhuset.

•

Systematiskt förebyggande arbete har gett resultat i form av minskad förekomst av trycksår på
särskilda boenden och Visby lasarett jämfört med föregående år.

•

Omhändertagandet av patienter i livets slutskede fortsätter att förbättras och smärtskattning är
det område där utvecklingen syns bäst.

•

Resultaten för undvikbar slutenvård har förbättrats mycket under året. Det innebär att fler
patienter än tidigare får sina medicinska insatser utförda i de öppna vårdformerna, primärvård
och hemsjukvård istället för på sjukhuset. Analysen av vad som ligger bakom förbättringen är
att många olika aktiviteter som alla syftar till att ge vård på rätt nivå ger resultat.

•

”Ambulant bedömning” har testats som nytt arbetssätt sedan maj 2014. Syftet är att personer
65 år och äldre, som kallar på ambulans, och där ambulanspersonalen bedömer att åtgärden
kan genomföras i patientens hem, inte behöver åka till sjukhuset.
I den bilagda rapporten finns en omfattande beskrivning av genomförda aktiviteter och resultat.

4. Aktivt arbeta med service för inflyttning
Övergripande syfte:

Ännu bättre service till nyinflyttade genom samverkan mellan Region Gotlands verksamheter och
inflyttarservicen inom Inspiration Gotland
Hur går det?

Det pågår ett aktivt arbete med service för inflyttning sedan våren 2014
•

Regelverket för barnomsorgskön har förtydligats och alla rektorer har fått information om
detta.

•

Smidig hantering av Bostadskön – Region Gotland har initierat ett försök att skapa en
gemensam bostadskö i samverkan mellan GotlandsHem, privata värdar och Inflyttarservice.
Ledningskontoret har fått i uppdrag Regionstyrelsen att undersöka intresset för en gemensam
bostadsförmedling mellan privata och offentliga bostadsförmedlare.

•

Studentbostadsförmedling – en väg in via en gemensam portal. Utvecklingsarbete pågår och
sker genom samverkan mellan Inflyttarservice, Rindi, GotlandsHem samt ett antal privata
hyresvärdar.

•

Samordnad samhällsinformation av god kvalitet till dem som vill flytta till Gotland.
Utvecklingsarbete pågår genom samverkan mellan kommunikationsnätverket Region Gotland
och Inflyttarservice
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Service
Implementering av serviceriktlinjer

Oktober 2013 fattade regionfullmäktige beslut om Servicepolicy för Region Gotland 2013 –
2016. Det är ett paraplydokument som styr två olika typer av serviceriktlinjer:
•

Verksamhetsanpassade serviceriktlinjer som varje nämnd ansvarar för att ta fram, besluta om
och följa upp.

•

En regiongemensam serviceriktlinje för den samordnade kundtjänsten som består av
regionupplysningen samt kundtjänster i förvaltningarna.

Genomförd uppföljning av verksamhetsanpassade riktlinjer, som redovisades till regionstyrelsen i
januari 2014, visar att samtliga nämnder har tagit fram, verksamhetsanpassat och beslutat om
nämndspecifika serviceriktlinjer. I april 2014 fastställde regionstyrelsen serviceriktlinjer för den
samordnade kundtjänsten (samordnad kundtjänst = med gemensamma serviceriktlinjer, men
organiserad och fysiskt placerad i anslutning till respektive förvaltning). .
Tabell: Ledningskontorets uppföljning av nämndspecifika serviceriktlinjer
Nämnd

Implementerat riktlinjer?

Finns egen kundtjänst?

Kommentar

SON

Ja

Ja/ mottagningstid som svarar
på de vanligaste frågorna som
rör hemtjänst, avgifter, särskilt
boende, seniorbostäder, LSS
insatser mm

Har ökat tillgängligheten och
förbättrat service som gett
förbättrade resultat i oberoende
servicemätningar

HSN

Ja

Nej/1177

BUN

Ja

Nej

GVN

Ja

Nej

BN/TN/MHN

Ja

Nej TKF
Ja SBF (en för bygglov en för
vatten och avfall)

RS (LK, SF)

Ja

”Det är så bra att ni har ett
telefonnummer nuförtiden. Det
gör det lättare att ringa. ”En
medborgarkommentar.

SBF har förbättrade resultat i
Insiktsmätningen

Nej/reception Visborg,
LK
Nej/supportfunktioner,
SF

KFN

Ja

Nej/finns telefonmottagning för
bokning av lokaler och
utrustning

Servicemätning

Gotland har gjort tre servicemätningar inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet, KKIK,
för att undersöka servicenivån i teleservice och e-posthantering. Mätningen ger ett antal bilder av
regionens service och beskriver vad som händer när någon tar kontakt med regionen via telefon
och e-post och ställer en enkel fråga. Resultatet för Gotland jämfördes med liknande kommuner.
Resultaten har utvecklats positivt sen första mätningen men fortfarande finns förbättringspotential. Invånarna är fortfarande inte nöjda med möjligheten att komma i direkt kontakt med
regionens förtroendevalda, chefer eller medarbetare. Däremot upplever man att tillgängligheten
till specifika verksamheter, exempelvis sjukvården, är god. Mätningar visar också att företagarna
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tycker att tillgängligheten till regionen har förbättrats 2014 och nu är godkänd. Däremot är det
endast 72 % av de som kontaktar regionen via telefon som får ett gott bemötande, enligt den
serviceundersökning som genomförts. Resultatet har förbättrats de senaste åren men ligger
fortfarande snäppet under medelvärdet för andra kommuner. Överlag anser brukare och kunder
att de blir respektfullt bemötta i sina kontakter med regionen. Oavsett om man tillfrågar elever,
äldre eller företagare blir resultatet högt eller mycket högt. I diagrammet nedan visas Gotlands
resultat för 2013 och 2014 samt genomsnittligt resultat från kommuner i samma storlek.

Diagram: Region Gotlands servicenivåer, uppdelat på år och jämförelse
med jämförbara kommuner.

Tillgänglighet
Telefoni

Bemötande
100
80
60
40
20
0

Tillgänglighet
E-post (1
dygn)

Gotland 2014
Information

Medel jämförbara
kommuner
Gotland 2013

Intresse och
engagemang

Svar på frågan

Servicemätningen visar skilda resultat mellan olika förvaltningar, se diagram nedan. Samtliga telefonsamtal
har inkommit via den samordnade förvaltningsintegrerade kundtjänsten via regionens
huvudtelefonnummer och har därefter slussats vidare beroende på fråga. Skillnaderna kan dels förklaras av
hur förvaltningen prioriterat att bygga "sin" kundtjänst men också på den totala mängden inkommande
samtal som förvaltningen tar emot.
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Jämförelse av servicegrad mellan regionens verksamheter

Svar på frågan: Andelen som erhållit svar på de frågor man haft vid genomförda sökningar

Bygglov
100
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40
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0

Ledningskontor
Kultur och fritid

Förskola
Grundskola

2014
2013

Handikapp

Individ och familj

Äldreomsorg

Miljö och hälsa
Gator och vägar

Tillgänglighet telefoni: Antal lyckade kontaktförsök med en handläggare, ingen tidsgräns.
Telefonsvar räknas inte

Bygglov
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Ledningskontor
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Förskola
Grundskola

2014
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Handikapp
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Gator och vägar

Bemötande: Antal handläggare som uppfattas som tillmötesgående, trevliga, hjälpsamma och
trovärdiga
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Handikapp

Förskola
Grundskola

2013
2014

Individ och familj

Äldreomsorg

Miljö och hälsa
Gator och vägar
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Spaning framåt
Vår bedömning är att det nu finns en plattform för kvalitet och verksamhetsutveckling.
Förnyelsepriset är etablerat och uppskattat men det är nödvändigt att ta ytterligare steg och mer
heltäckande arbeta systematiskt med kreativitet och innovationer. För att ta nästa steg behövs:
•

Förenkla styrmodellen och städa bland alla mål

•

Utveckla demokrati genom att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga

•

Skifta synsätt: från kunden i centrum till att utgå från kundens fokus

•

Utveckla arbetet med att analysera och verkligen dra slutsatser av resultat, som grund för
verksamhetsnära utvecklingsarbete.

•

Införa stödjande IT system - beslutstöd

•

Satsa på kreativitet – systematiskt förbättringsarbete och större språng genom systematiskt
innovationsarbete

Lotten von Heijne, Ritva Norrby, Strateger kvalitet och styrning, Linnea Frykberg koncerncontroller
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Genombrottsområde "Aktivt arbete med service för inflyttning
(med särskild fokus på gränssnitt mot regionen)" rapport till
Arsredovisningen 2014
Bakgrund
Inflyttarservice har välfungerande verksamhet, men för att kunna möjliggöra ännu bättre
service för nyinflyttade behövs flera av Region Gotlands verksamheter samverka för att
möjliggöra vårt befolkningsmål. Ledningskontoret tillsammans med Inspiration Gotland har
identifierat antal nyckelområden där samverkan behövs stärkas:
Barnomsorg
Otydlighet om regelverket angående vem får ställa sig i barnomsorgskön inom Barn- och
utbildningsförvaltningen
Bostad
Personer som vill flytta till Gotland har svårt att hitta till olika hyresvärdar på ön. Gotlands
Hem har egen bostadskö, de privata hyresvärdarna sköter var och en sin egen förmedling.
Inflyttarservicen har svårigheter att bistå blivande nyinflyttare.
Det finns önskemål att skapa hantering av förtur för nyinflyttade, men det finns olika grader
av svårigheter för att genomföra detta.
Samhällsinformation
Inflyttarservice är ofta en viktig samtalspartner till personer som vill flytta till Gotland. De har
behov av information som produceras b l a via Region Gotlands olika förvaltningar.
Samordningen och fungerande rutiner behöver skapas mellan berörda förvaltningar och
Infl yttarservice.

Resultat
Barnomsorgen
• Vid LK: s kontroll av regelverket framkom att följande gäller är:
Alla, var helst man bor, kan ställa sig i kö till barnomsorgsplats på Gotland Gäller även om
man är boende utomlands.
• Barn- och utbildningsförvaltningens ledning har informerat samtliga rektorer om detta.
Bostad

• För kunden smidigare hantering bostadskön:
LK, Inspiration Gotland och Gotlands Hem initierade ett arbete mellan de privata värdarna,
Gotlands Hem och Inflyttarbyrån för att skapa en smidighet i hanteringen av bostadskön. Ett
seminarium anordnades den 30 september tillsammans med Stockholms bostadsförmedling
som kan ses som en god förebild. Utifrån intresset tog LK fram ett ärende till Regionstyrelsen
(RS2014/570)där beslut togs att:
En gemensam bostadsförmedling planeras under 2015 med inriktning att både
GotlandsHem och intresserade privatvärdar inbjuds att ingå.
Ledningskontoret fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för en gemensam
bostadsförmedling, utreda eventuellt bostadsgaranti samt köavgift med
återrapportering senast den 31 mars 2015.
• Utveckling av studentbostadsiormedlingen så att studenterna hittar en väg in via en
gemensam portal (inflyttarbyrån, Rindi och GotlandsHem samt antal privata
hyresvärdar)
Samhällsinformation
Kommunikationsnätverket och Inflyttarservice har arbetat fram utökat samordning och
fungerande rutiner kring informationsmaterial som Inflyttarbyrån har behov av.

f

41
Ärendenr

Socia Iförva Itn ingen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Bokslut 2014

Gerd Silk

Datum 5 februari 2015

Cilla Krook
Elin Olsson

Bättre liv för de mest sjuka äldre
Bokslut 2014 för genombrottsomr§det

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Övergripande syfte med genombrottsområdet
Att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre på Godand genom nära
samverkan mellan hälso- och sjukvård och social~änst samt av de berörda
förvaltningarna. Satsningen fokuserar på följande områden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammanhållen vård och omsorg
Preventivt arbetssätt/Förebyggande
God vård vid demenssjukdom
God läkemedelsbehandling för äldre
God vård i livets slutskede
Psykisk hälsa för äldre

Nytta för den äldre
e

Under året har det varit stort fokus på vårdplaneringsprocessen.
Vårdplaneringsdokumentet har reviderats, definitioner har klarlagts,
arbetssättet "Alla hem" har införts.

e

Under hösten har ett nytt arbetssätt testats genom att två sociala
samordnare har arbetat med att underlätta i utskrivningsprocessen från
sjukhuset.

e

Systematiskt förebyggande arbete har gett resultat i form av minskad
förekomst av trycksår på särskilda boenden och Visby lasarett jämfört
med föregående år.

e

Omhändertagandet av patienter i livets slutskede fortsätter att
förbättras och smärtskattning är det område där utvecklingen syns bäst.

e

Resultaten för undvikbar slutenvård har förbättrats mycket under året.
Det innebär att fler patienter än tidigare får sina medicinska insatser
utförda i de öppna vårdformerna, primärvård och hemsjukvård istället
för på sjukhuset. Analysen av vad som ligger bakom förbättringen är
att många olika aktiviteter som alla syftar till att ge vård på rätt nivå ger
resultat.

e

"Ambulant bedömning" har testats som nytt arbetssätt sedan maj 2014.
Syftet är att personer 65 år och äldre, som kallar på ambulans, och där
ambulanspersonalen bedömer att åtgärden kan genomföras i patientens
hem, inte behöver åka till sjukhuset.

Reflektioner
Mycket bra har hänt för de mest sjuka äldre. Tyvärr ser vi att återinskrivningar
inom 30 dagar ökar. Antalet i december 2014 är den högsta nivån sedan
mätningen startade. Resultatet bör analyseras vidare och vi lämnar här våra
reflektioner som vi tagit fram i samverkan med delar av tidigare analysgruppen.
De förbättringar som är genomförda inom satsningen borde gett en förbättring
även för återinskrivningar.
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Strukturerat förebyggande arbete är infört på alla särskilda boenden. Nationellt
kan man se att de kommuner som arbetar strukturerat enligt Senior alert har
minskat fallskador med 30 % de senaste två åren. Godand har minskat antalet
fallskador för personer över 80 år.
Strukturerat förebyggande arbete i ordinärt boende speciellt för sjuka äldre bör
prioriteras. Att t ex bibehålla en god munhälsa innebär mindre risk att drabbas
av undernäring som i sin tur minskar risken att drabbas aven fallolycka. Detta
innebär större möjligheter att kunna klara sig självständigt och bo kvar hemma.
Godand har en bit kvar innan Senior alert är infört i hemsjukvård och inom
primärvården för målgruppen.
Särskilda boendeplatser har ökat. Detta skapar bättre möjligheter att de
personer som behöver faktiskt får flytta in och inte blir kvar på sjukhus eller
korttidsplats. De i sin tur torde innebära att inte andra personer skrivs ut för
tidigt och kommer tillbaka i närtid.
Då personen är inskriven i slutenvård ska man alltid tänka hem i den tidiga
planeringen. En del i det arbetet var att införa arbetssättet" Alla hem" vilket
minskat antalet korttidsplatsbeslut under 2014. Tidiga rehabinsatser i hemmet
är också prioriterat och extra resurser har tillsatts. Vid hemgång koordineras en
säker utskrivning från slutenvården av sociala samordnare. De avlastar därmed
sjuksköterskorna som kan koncentrera sig på de mer specifika medicinska
parametrarna inför hemgång.
Riskpatienter, vilka vi skulle kunna benämna VIP-personer, är de personer som
har allra störst behov av våra gemensamma resurser. De måste identifieras om
det fortsatta arbetet ska bli framgångsrikt. Att erbjuda dessa äldre människor
en personcentrerad vård och omsorg som hanteras utifrån en helhet är
nödvändigt för att vården och omsorgen för de mest sjuka äldre ska fungera
tillfredställande.
Det som framkommer nationellt i samband med genomförda
förbättringsarbeten och i analysarbetet av hela satsningen Bättre liv för sjuka
äldre är behovet av att kunna erbjuda hembesök av såväl läkare som
sjuksköterskor en återkommande framgångs faktor.
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukv~rdsförvaltningen

1.Sammanhållen vård och omsorg
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Utskrivningsklara patienter

Mål: Minska utskrivningsklara patienter inom slutenvården till 1000 dagar
Undvikbar slutenvård.

Mål: Minst 10 månader ska vara lägre än motsvarande månader 2013
Äterinskrivna inom 30 dgr

Mål: Minst 10 månader ska vara lägre än motsvarande månader 2013

Redovisning av resultat
Undvikbar slutenvård

Undvikbar slutenvård
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Kommentar: Januari- november har samtliga månader haft lägre antal
patienter i undvikbar slutenvård. Under året har 296 godänningar färre
godänningar skrivits in på lasarettet (jämfört med 2013) i en sjukdom där det
kunnat undvikas.
Den diagnosgrupp där minskningen syns tydligast är hjärtsvikt. Jämförelse
mellan första och andra halvåret visar att antalet personer som behövt
slutenvård har minskat från 122 till 98, en 20 % förbättring.
Hjärtsviktsprojektet och ambulant bedömning av ambulans i hemmet är trolig
orsak till denna minskning.
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Utskrivningsklara.

Totalt var det 2073 dagar som patienter var utskrivningsklara på Visby lasarett
under 2014. Hur många av dessa som var hemgångsklara saknas det statistik
på. Antalet utskrivningsklara dagar minskade under sommarmånaderna för att
åter stiga till hösten. Antalet utskrivningsklara patienter varierar mellan 2041/månad.
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40
ro
....c 30
« 20
10
O
1lil2012

65

112013

69

(;32014 62

73

65

74

47

53

71

60

70

57

66

63

65

53

62

66

64

69

65

56

65

61

56

58

50

66

62

68

54

84

Kommentar: Tre månader har antalet återinskrivna patienter varit lägre än
motsvarande månader 2013. Antalet återinskrivningar har stadigt ökat från 730
personer 2012 till 774 personer 2014.
Handläggarenheten inom SOF rapporterar att under december månad 2014
kom fler patienter än vanligt hem utan vårdplanering, vilket kan ses som en
tänkbar orsak till återinskrivningarna som är den högsta under hela
mätperioden.
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukv~rdsförvaltningen

Genomförda åtgärderI aktiviteter

e

Analysgruppen har träffats 3 ggr/ termin och analyserat resultat och
diskuterat olika lösningar och inriktningar för det fortsatta arbetet.

e

"Simulering". Ett arbetssätt som prövats under tio veckor i början av året
med syfte att testa förbättringspotentialen i övergången mellan sjukhusvård
och äldreomsorg. Arbetet har varit framgångsrikt och resultatet visar bl a
behov av förvaltnings- och professionsövergripande teamträffar. Ett
helhetsperspektiv skapar trygghet hos patienterna. I arbetet identifierades
också behovet av att uppdatera rutiner om vårdplanering.

e

Rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering är uppdaterad.

e

En ny funktion "Sociala samordnare" har testats fyra månader under
hösten. Två erfarna undersköterskor har i samband med att patienterna
planeras hem fått i uppdrag av sjuksköterskan på avdelningen att ta de
kontakter som behövs för att patienten ska få en bra övergång mellan
slutenvård och öppenvård. Det kan vara;~~lefo~~a:~;~~ed
hemtjänstchefer, biståndshandläggare och närstående. Från vecka 37 t o m
vecka 49 har de haft 504 ärenden, i snitt 38/vecka. De har ringt 22.50 .
telefonsamtal, i snitt 196/vecka.

•

"Alla hem". Ett nytt arbetssätt infördes i maj med syfte att ingen patient
ska vara kvar på sjukhuset som inte behöver det av medicinska skäl.

ElI

Under våren har tre viktiga begrepp för samordnad vårdplanering och
betalningsansvar mellan nämnderna
hemgångsklar och betalningsansvar.

ElI

definier~ts.

Utskrivningsklar,

Under året har ett hundratal medarbetare utbildats i informationsmetoden
"Teachback".

• Journalgranskning har genomförts för personer 65 år och äldre som sökte
på akutmottagningen december 2013. Syftet var att identifiera
bakomliggande orsaker till besöket, se på vårdkonsumtionsmönster och
vad som föranleder återinskrivningar inom 30 dagar. 200 journaler
granskades. Separat rapport finns.
ElI

"Ambulant bedömning" har genomförts på 20 dokumenterade patienter.
Av dessa behövde 18 inte uppsöka sjukhuset.Bedömningen är att det gått
bra för patienterna och trygghet har skapats.

e

Uppföljningssjuksköterskan har under ett år ringt 858 patienter. 70 % av
patienterna har fått utskrivningsmeddelande, 85 % har fått med sig en
läkemedelslista och 84% vet vart de ska vända sig med frågor efter
hemgång. Arbetssättet att ringa patienter från slutenvården infördes inte
som planerat och därför avslutades aktiviteten i mars 2014.
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Alla hem
Det fInns flera anledningar till att äldre människor inte ska vara på sjukhus eller
korttidsboende om det inte medför ett mervärde i form av att säkra medicinskt
omhändertagande, strukturerad intensiv rehabilitering eller så omfattande
omvårdnadsbehov att de inte kan vara i sitt eget hem med insatser från
hem*nst och hemsjukvård.
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
III

Uppföljning varje vecka av ansvariga chefer

fl

Påbörja hemskrivningsprocessen redan vid inskrivningen

ED

ED

Medarbetare med rehabiliteringskompetens mer delaktig i både öppen och
sluten vård. Extra resurser i hemmen för bedömning redan första dagen.
Biståndsbeslut om insatser i hemmet istället för korttidsplats.

Redovisning av resultat

Under 2013 samt de första fyra månaderna 2014 beslutade om korttidsplats vid
58 tillfållen/ månad. Sedan Alla hem startade i maj har en minskning skett till
44 korttidsbeslut/ månad.
Genomförda åtgärder I aktiviteter
fl

III

Regelbunden uppföljning på ledningsnivå. Från början varje vecka men har
glesats ut.
U tökning av rehabiliteringsresurser inom bägge förvaltningarna.
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2. Preventivt arbetssättI Förebyggande
Kvalitetsregister som används är Senior alert
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014

Särskilt boende
Mål: 95 % av de boende ska ha aktuell riskbedömning
Mål: 95 % av de som har risk ska ha förebyggande insatser
Mål: 90 % av vidtagna åtgärder ska ha följts upp
Primärvård
Mål: Alla vårdcentraler ska vara anslutna till Senior alert och arbeta
systematiskt med riskbedömning
Mål: Kriterier för identifiering av sköra äldre ska finnas
Hemsjukvård
Mål: 80 % av patienterna ska ha aktuell riskbedömning
Mål: 80 % av patienterna som har risk ska ha förebyggande åtgärder.
Mål: 75 % av vidtagna åtgärder ska ha följts upp
Mål: 50 % av riskbedömningarna ska inkludera munhälsa
LSS > 65 år
Mål: 80 % av boende i gruppbostad ska ha aktuell riskbedömning
Visby lasarett> 65 år
Mål: 80 % av patienterna ska ha aktuell riskbedömning
Mål: 80 % av patienterna som har risk ska ha förebyggande åtgärder.
Trycksår
Mål: Andel trycksår ska understiga 10 % hos dem som bor på särskilt boende
eller vårdas på lasarettet.
Blåsdysfunktion
Mål: Samtliga nyinskrivna på SÄBO och i hemsjukvården ska riskbedömas.
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Socia Iförva Itn ingen
Hälso- och sjukv~rdsförvaltningen

Redovisning av resultat
Mål

Primärvård

Aktuell riskbedömning

95%

Förebyggande insatser

95 %

Uppföljning

90%

Resultat

Alla vårdcentraler
anslutna
Kriterier för identifiering
av sköra äldre

Hemsjukvård

Återuppta riskbedömning

80%

Förebyggande insatser

80%

Uppföljning

75%

Inkludera munhälsa i riskb

50%

Aktuell riskbedömning

80%

Aktuell riskbedömning

80%

Förebyggande insatser

80%

Andel trycksår SÄBO

<10%

Andel trycksår VL

< 10%

Munhälsa

Antal bedömningar

1000

Blåsdysfunktion

Samtliga nyinskrivna

LSS bostad >65
år
Visby lasarett
>65 år
Trycksår

SÄBO o hemsjukvård

..
..
....
II

riskbedömas

*Det går inte enkelt att ta fram vilka individer som nskbedömts men då det
fmns 19 brukare i aktuell åldersgrupp bedöms att målet är uppfyllt.
Kommentar Målet med det preventiva arbetet är att samtliga personer med
identifierad risk erhåller förebyggande åtgärder som följs upp. Detta uppnås i
stort sett på dem som nskbedöms men alldeles för få riskbedöms.
Systematiskt användande av Senior alert inom hemsjukvården, sluten vård och
bland sköra äldre i primärvården måste utvecklas. Vet inte alla medarbetare
vilka personer som har mest risk kan inte ett strukturerat förebyggande arbete
fungera.
Personer som bor på särskilda boenden får munhälsobedömningar 2 ggr/år.
Under året har 1207 munhälsobedömningar gjort på särskilt boende. Under
2013 gjordes 1238 bedömningar vilket innebär att alla på särskilt boende
erhåller munhälsobedömning 2 ggr/år.
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Genomförda åtgärderI aktiviteter

Senior alert började införas 2010 på Gotland. I princip all hälso- och
sjukvårdsverksamhet deltar (sluten vård, hemsjukvård och särskilda
boendeformer).
e

Uppföljningsmöten teamvis i hemsjukvården och införande av
munhälsobedömning i samarbete med den uppsökande tandvården.

e

Utbildningsinsats till hemtjänst i egen och enskild regi om preventivt
arbetssätt enligt Senior alert.

e

U tbildning av omvårdnadspersonal på särskilt boende i att använda
munhälsobedömningsinstrumentet ROAG. Utbildning genomförs av
uppsökande tandvården och har pågått sedan 2012.

e

Uppföljningsmöte med sjuksköterskor på särskilt boende om
munhälsobedömningar i Senior alert.

e

Information till nya enhetschefer inom äldreomsorgen om nationella
kvalitetsregister, resultat och förbättringsarbete.

e

Nätverksträff för lasarettets Senior alertkoordinatorer där två enheter
deltog.

e

PPM mätning av trycks år via Senior alert och SKL på särskilt boende och
Visby lasarett.

e

Arbetet med samverkan mellan register och journalsystemet Take Care har
påbörjats under året i samarbete med systemansvariga för Take Care och
med Visby lasaretts dokumentationsgrupp.

Trill int ikull - en fallkampanj
I Sverige dör fem gånger fler av fallolyckor än i trafiken. På Gotland var
sjukvårdskostnaderna för vården av fallskador runt 40 miljoner kronor år 2010.
"Trill int ikull" är Region Gotlands satsning för att minska antalet fallskador.
Genomförda åtgärder I aktiviteter

e

Deltagande på Almedalsveckan tillsammans med Region Västerbotten,
MSB, SKL och Socialstyrelsen i ett seminarium om fall.

e

Träffat gruppen "Seniorforum" vid sex tillfällen. Syftet har varit att ha en
grupp seniorer som bollplank i det fallförebyggande området. De har varit
delaktiga i upplägget och utvärderingen av årets fallkampanj. Även andra
frågor som har berört Bättre liv för sjuka äldre har diskuterats.

e

Utbildning om fallskador till pensionärsorganisationer, Röda korsets
mötespunkter och till anhörigstöd. Under året har runt 500 personer nåtts
av informationen hur och vad man kan göra för att minska risken att ramla.

s

Fallkampanj under oktober och november. Aktiviteterna har genomförts
ute i samhället, på Hemse torgdag, på vårdcentralerna, i entreerna på
lasarettet och på Korpen.
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Svårläkta sår
Kvalitetsregister som används är Rikssår
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014

Mål: att ansluta till registret och påbörja arbetet med RiksSår på särskilda
boenden, i hemsjukvården och på hudmottagningen
Redovisning av resultat
Anslutna enheter

Samtliga särskilda boenden och hemsjukvården är anslutna till registret
Genomförda särvärdsutbildningar

Antal enheter
14

Antal medarbetare

•

Kommentar: Utbildning av omvårdnadspersonal påbörjat och fortsätter enligt
planering, en arbetsgrupp/vecka i samband med APT.
Genomförda åtgärder I aktiviteter
ID

Tryckning och spridning av vändskivan.

ID

Information om utbildningssatsning sår och om registret för legitimerad
personal inom socialnämndens ansvarsområde.

ID

ID
CD

Specialutbildad sjuksköterska anställd på 20 % för att utbilda om sår och
sårvård samt att stödja verksamheterna.
Registrering i kvalitetsregistret Rikssår påbörjat.
U nderlag för nystart av gemensamma sårvårdsgrupp inom regionen har
tagits fram.
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukv~rdsförvaltningen

3.God vård vid demenssjukdom
Kvalitetsregister som används är SveDem och BPSD-registret

Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Primärvård
Mål: 90 % (153 personer) av nyinsjuknade personer i demenssjukdom ska
registreras i SveDem
Mål: 90 % (138 personer) av de som registrerats i SveDem ska följas upp
Mål: 100 personer som bor i särskilt boende och har en demenssjukdom ska
följas upp
Diagnos
Mål: Förkorta tiden från start av demensutredning till diagnos till 30 dagar
Mål: Andelen diagnoser Demens UNS ska minska från 80 % till 50 %
Standardiserat arbetssätt vid BPSD
Mål: Samtliga särskilda boende för äldre ska vara anslutna.
Mål: 400 registreringar ska ske under mätperioden

Redovisning av resultat
Mål

SveDem

Nyinsjuknade registrerade

90 %(153))

Uppföljningar av

90 % (138)

registrerade

BPSD

Förkorta tid till diagnos

< 30 dagar

Diagnos UNS

<50%

Anslutna demensboenden

100%

Anslutna vanliga SÄBO

100%

Registreringar

400

Resultat

Går inte att följa

....

*Avser både primärvård och specialiserad vård (minnesmottagningen)
** Av dem som är registrerade i SveDem. För litet underlag att dra slutsatser från.
*** Det återstående boendet ansluts våren 2015.
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Registrerade demensdiagnoser
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Kommentar: En del byten av ansvariga distriktssköterkor på vårdcentraler
påverkar resultaten trots stödet av anställd demenssjuksköterska. Att använda
sig av kvalitetsregistret SveDem är utifrån resultaten inget etablerat arbetssätt
på vårdcentralerna.
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Socia Iförva Itn ingen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

BPSD registret

Samtliga demensboenden och hälften av särskilda boenden är anslutna till
registret.
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Kommentar: Antalet registreringar har ökat lite sedan 2013. Följsamheten till
registret varierar mellan enheter.
Genomförda åtgärder I aktiviteter
•

Demenssjuksköterska är anställd på 50 % för att stödja verksamheterna i
registreringen i SveDem fram till december 2014.

•

Demenssjuksköterska har varit på vårdcentraler och gjort uppföljningar
samt utbildat koordinatorer i SveDem.

•

Återkommande möten med utsedda SveDem koordinatorer för att ge stöd.
En av vårens träffar arrangerades i samarbete med representant från
. SveDem vilket uppskattades.

•

Godand har nu två egna BPSD utbildare. På deras första utbildning deltog
18 personer.

•

BPSD nätverks träff genomfördes i juni tillsammans med representant från
registret för uppföljning och erfarenhetsutbyte och ett ~ugotal användare
deltog.

•

Uppföljningsmöten på särskilda boende för stöd i arbetet med BPSD
registret.

•

Stöd till särskilda boenden i arbetet med att ta fram rutiner för arbetet med
BPSD registret anpassade till den egna verksamhetens lokala
förutsättningar.

CD

Information om BPSD registret till äldreomsorgens resursteam.

CD

A vstämllings- och uppföljningsmöte gällande Svedem på primärvårdens
lednings grupp i egen regi.

•

Tagit fram och informerat om rutin och flödesschema för arbetet med
SveDem på vårdcentralerna.
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CII

CII

CII

CII
CII

Ansvariga för SveDem och BPSD registret har deltagit på Demensdagama
i Karlstad.
Informationsmöte för särskilt boende tillsammans med representant från
SveDem.
Möte med rehabenheten på Korpen för diskussion om minnes tester och
funktionsbedömningar vid utredning och uppföljning.
Tingsbrogården har genomfört förbättringsarbete utifrån BPSD registret.
Information till nya enhetschefer om nationella kvalitetsregister, resultat
och förbättringsarbete.
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4.God läkemedelsbehandling för äldre
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Minska användningen av olämpliga läkemedel >=75 år och äldre
Mål: Samtliga månader 2014 lägre än motsvarande månader 2013
Minska användningen av antipsykotiska läkemedel >=75 år och äldre
Mål: Tio månader 2014 lägre än motsvarande månader 2013
Minska användningen av antinflammatoriska läkemedel>=75 år och
äldre
Mål: Samtliga månader 2014 lägre än motsvarande månader 2013
Läkemedelsgenomgångar
Mål: 100 % av målgruppen ska ha erbjudits fördjupade
läkemedelsgenomgångar.

Redovisning av resultat
Fördjupade läkemedelsgenomgångar har genomförts men utan stöd av klinisk
farmaceut.
,

Olämpliga läkemedel >=75 är och äldre

Olämpliga läkemedel
14

...
Q)

c

...o
vo

Q)

c.
Qj
'O

c

<t

12
10
8
6
4
2
O

jul

aug

I sep

okt

nov

dec

002012 11,1 11,4 11,8 11,1 11,1 10,2 9,4
fil 2013 8,8
9,2 9,1 9,1
8,7 8,6
9
[;:32014 8
7,8 7,3 7,9 7,5 7,6 7,4

9,8

9,7

9,9

9,6

9,4

8,7

8,9
7,1

8,8

8,4

8,3

jan

feb

mar

apr

maj

jun

7

I

Kommentar: Minskning jämfört med föregående år samtliga månader.
Regionen ligger lite bättre än genomsnittet för riket
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Antipsykotiska läkemedel >=75 är och äldre
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Kommenter: Regionen ligger betydligt bättre än genomsnittet för riket.
Enligt bedömning från Franz Riicker, ordförande Läkemedelskommitten kan
vi nu ligga nära den optimala nivån.
Antiinflammatoriska läkemedel >=75 är och äldre

Antiinflammatoriska läkemedel
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Kommenter:. Regionen ligger i nivå med riket. Minskning sker successivt och
fortsätter 2014.
Förklaring till tabellerna ovan:
Kvoten mellan individer som under den aktuella perioden har hämtat ut ett
eller flera olämpliga läkemedel och alla individer i samma åldergrupp som
hämtat ut läkemedel beräknas
Siffror för oktober-december är inte tillgängliga.
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Genomförda åtgärderI aktiviteter

Förutom det arbete som sker i ordinarie verksamhet har vi under våren inte
haft några aktiviteter som styrs från satsningen pga sjukdom. Under hösten har
utbildningsinsatser mot hemtjänstpersonal (437personer) och sjuksköterskor
(74 personer) i äldreomsorgen genomförts med hjälp aven vikarierande klinisk
farmaceut.
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S.God vård i livets slutskede
Kvalitetsregister som används är - Svenska palliativregistret

Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Täckningsgrad i Svenska palliativregistret
Mål: 80 % av dödsfallen registreras.
Brytpunktssamtal
Mål: 70 % personer och/eller närstående ska ha fått ett eller flera individuellt
anpassade informerande samtal att personen befinner sig i livets slutskede och
vårdens inriktning på livskvalitet och symtomlindring.
Ordination av injektionsmedel mot ångest
Mål: 90 % ska ha fått en individuell ordination av läkemedel i injektionsform
mot ångest.
Smärtskattning
Mål: 70 % av personer i livets slutskede ska ha fått sin smärta systematiskt
skattad med ett validerat smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan.
Munhälsa
Mål: 80 % av personerna ska ha fått sin munhälsa bedömd och dokumenterad
under sista levnadsveckan.

Redovisning av resultat
Mål
Täckningsgrad
Brytpunktssamtal
Ord. mot ångest
Smärtskattning
Munhälsa

Resultat 2014

(2013)

80%

(72 %)

70%

(55%)

90%

(78 %)

70%

(28%)

80%

(67 %)

Förbättringar har skett för samtliga indikatorer men målen är höga.
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Socia Iförvaltn ingen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bättre liv för sjuka äldres indikatorer och mätperioder
Förbättrad vård i livets slutskede 5 %
under perioden oktober 2011 - september 2014 i Region Gotland
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Kommentar: Region Gotland har en hög täckningsgrad vilket innebär att den
statistik som visas är mycket tillförlitlig. Detta innebär också att om jämförelse
sker med län som har låg täckningsgrad kan regionen visa ofördelaktigt låga
siffror.
Inrapporterade dödsfall
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Kommentar: Det var 551 personer som avled 2014. Av diagrammet kan man
försiktigt dra slutsatsen att 6 % av gotlänningarna vårdas av hemsjukvården i
livets slutskede (allmän och specialiserad), 28 % bor eller vistas på särskilt
boende eller korttidsplats och 38 % avlider på lasarettet.
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Socialförva Itn ingen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nationella kvalitets indikatorer >=65 år

Resultat palliativ vård i livets slut
under perioden 2014: 1 - 2014:4 för valda enheter
Eftersamtal erbjudet
Läkarinformation till närstående

Läkarinformation till patienten

Lindrad från rosslig andning

UppfYllt önskemål om clödsplats

lindrad från ångest

""'unhälsa bedömd

A.... liden utan tryå~år

Lindrad från illamående

Lindrad från smärta

I>länsklig närvaro i dödsögonblicket

UtFörd validerad smärtskattning

Kommentar: Spindelcliagrammet visar att det fInns förbättrings områden kvar
och arbetet fortgår. Målen i spindelcliagrammet är de nationellt satta för en god
vård i livets slutskede.

Genomförda aktiviteterI åtgärder
e

Uppföljningsmöten teamvis i hemsjukvården.

e

Utbildningsinsats till hemtjänst i egen och enskild regi om palliativ vård i
livets slutskede.

e

Framtagande av rutin för brytpunktssamtal som implementerats via
sjukvårdens ledningsgrupp. Termen brytpunktssamtal tillagd i Take Care.

e

Personal från slutenvård och särskilt boende har deltagit i nationell
konferensen om palliativ vård.

e

Information till nya enhetschefer om nationella kvalitetsregister, resultat
och förbättringsarbete.

e

Resultatuppföljning har skickats till chefer på Visby lasarett och särskilt
boende avseende deras eget resultat.
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

24 (24)

6.Psykisk hälsa
Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit
eftersatt. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av
depression. Det fInns fyra medarbetare utbildade till instruktörer för att kunna
leda utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen riktar sig tip.:~t:';
medarbetare som möter personer med psykisk ohälsa. På Gotland är det~ ;:;j:;':;~:;':,
('

omvårdnadspersonal inom hemtjänst och på särskilda boenden som utbilda~s.
Tyvärr har några planerade utbildningstillfållen 2014 fått ställas in pga·sjukd-om.

Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Utbildning "Första hjälpen"
Mål: ,50 medarbetare ska utbildas i äldreomsorgen, egen och enskild regi

l;.',

Utvärdering av utbildning "Första hjälpen"
',;';
Mål: Utbildningarna ska vid utvärdering ha lägst 4,0 i genomsnittsvärde (på en
5 gradig skala)
Redovisning av resultat
Mål
Utbildning medarbetare

SO st

äldreomsorg
Utvärdering av utbildning

4,0

Resultat
• .

q,.

•

Kommentar: Utvärderingar av utbildningen visar att medarbetarna anser
utbildningen bra eller mycket bra.
Endast 30 medarbetare utbildade då två utbildningstillfållen fått ställas in av
omständigheter som vi inte rår över.
Genomförda åtgärderI aktiviteter
El

Tre utbildningstillfållen har genomförts

El

Utbildningar fortsätter 2015 med fem planerade utbildningstillfållen under
våren med 12 deltagare i varje totalt 60. Det fmns mer än 30 ytterligare
intresserade som inte kunnat erbjudas plats än.

:
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2015-02-09

Delrapport och rekommendationer inför 2015 gällande
genombrottsområde "Arbete och studier"
1. Övergripande syfte med genombrottsområdet
Att förbättra möjligheten för fler godänningar till egen försörjning genom bland annat ökad
kompetens.

2. Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014?
Inga tydliga målbilder har funnlts inom området. Nedan redovisas därför de insatser som pågått
under året och deras resultat.

3. Nytta för brukare/kunder
När myndigheter kombinerar resurser och kunnande blir stödet till individen effektivare.
Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för dem som behöver insatser från flera håll. En
framgångs faktor är när individen får nära stöd, över tid.
En regioninternt samordnad verksamhet med uppdrag att matcha praktikanter med praktikplatser
ökar möjligheterna för praktikanterna att hitta nya vägar inom arbetsmarknaden eller till studier.
Det utökade antalet praktikplatser inom Region Godand ger fler männlskor möjlighet att komma
till en arbetsplats som ger nya erfarenheter och referenser, möjlighet att prova nya arbetsområden
och sin arbetsförmåga.
För att kunna erbjuda ett så gott stöd som möjligt till personer utanför arbetsmarknaden är det av
vikt att de tjänstemän som arbetar med arbetsmarknadsfrågor har en gemensam bild av
arbetsmarknaden samt om de arbetsmarknadsåtgärder som pågår inom Region Godand. Det
skapar möjlighet till snabbare och effektivare stöd åt brukarna.
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4. Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål
Policy sociala företag
Lednlngskontoret hade fått i uppdrag att ta fram en policy för arbetsintegrerande sociala företag.
Ett förslag lämnades under senhösten in av Lednlngskontoret till Regionstyrelsen vilket
återremitterades. Ett nytt förslag har arbetats fram där ansvarsfördelnlng mellan Region Gotland,
Coompanion Gotland och Almi förtydligades. Region Gotland och Coompanion Gotland
kommer framöver att systematisera sin dialog för återkoppling kring vad som händer inom
Coompanions verksamheter gällande arbete med de arbetsintegrerande sociala företagen.
Arbetsmarknadspolitisk strategi
En arbetsmarknadspolitisk strategi antogs under hösten 2014 av Regionfullmäktige. Dokumentet
fick ett tillägg under rubriken "De strategier som Region Gotland har identifierat för sin
arbetsmarknadspolitik är följande": "Ett intersektionellt perspektiv ska genomsyra all
arbetsmarknadspolitisk" . Strategin ska fungera som en riktgivare för regionen inom
arbetsmarknadsfrågor.
Enheten för arbetsmarknad

Steget
Enheten för arbetsmarknad är etablerad inom Gymnasie- och vuxenutbildnlngsförvaltnlngen och
Kompetenscentrum Gotland. Inom enheten finns den praktiksamordnlng som byggts upp för att
hantera de praktikplatser som överenskommits mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen,
praktiksamordnlngen heter Steget.
Steget arbetar med att hitta praktikplatser inom regionens förvaltnlngar. Under senare delen av
2014 har dialog förts med Arbetsförmedlingen kring revidering av överenskommelsen, något som
dragit ut på tiden i och med att det oklarheter kring Arbetsförmedlingens uppdrag som hänger
samman med diskussionen kring nyval och den nationella budgeten. Arbetsmarknadsforum har
deltagit aktivt i dialogen kring vilket innehåll regionen önskar i överenskommelsen. Målet är att
ett förslag till reviderad överenskommelse ska finnas klar under första delen av 2015.

Antalet placerade personer har varit 149 st, fördelningen av dem visas i tabellen nedan. Antalet
förfrågningar från Arbetsf6rmedlingen under 2014 är totalt 255 st.
Under september-december 2013 fick Steget in motsvarande 54 f6rfrågningar.
Totalt har vi under året 2014 på olika sätt hanterat 323 personer, och i den siffran ingår alla
förfrågningar och placeringar som vi på något sätt hanterat under året. Av dessa har ca 130 avslutats
utan någon placering och ett antal är ännu ej placerade. Till de 323 personerna ska läggas de som
under hela eller delar av året haft anställning i OSA och det är 40 personer.
Det handlar alltså om ca 360 personer som på något sätt berörts av vår verksamhet i Steget.
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Praktikanter

I

Kvinnor

Ålder i
år

Antal

Andel

55-65

26

29%

45-54

17

19%

35-44

14

16%

25-34

12

13%

19-24

20

22%

89

100%

ITotalt
18 av dessa 89 kvinnor
dvs 20,2% har fått
anställning på sin
praktikplats

!Män

ITotalt

Ålder i
år

Antal

Andel

55-65

6

10%

45-54

14

23%

35-44

6

10%

35-44

15

25%

19-24

19

32%

60

100%

12 av dessa 60 män
dvs 20 % har fått
anställning på sin
praktikplats

J
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STATISTIK 2014
Steget

OSA
Ålder i
Kvinnor

år

Antal

55-65
45-54
35-44
25-34
19-24
ITotalt

Andel

O
3
1
10
5

0%
16%
5%
53%
26%

19

100%

Ålder i
!Män

år

55-65
45-54
35-44
25-34
19-24

ITotalt

Gemensam

Antal

Andel

5
2
3
1

50%
23%
9%
14%
5%

22

100%

11

studie- ocll yrkesvägledning

Den nya samlade studie- och yrkesvägledningsorgarusationen trädde i kraft den 1 juli 2014. Ny
chef för verksamheten rekryterades och tillträdet blev den 1 augusti. Hösten ägnades åt att forma
gruppen, hitta arbetsformer och identifiera utvecklingsområden utifrån Skolverkets allmänna råd
om studie- och yrkesvägledning. I oktober pekades följande områden ut:
-Tillgängliggöra vägledning för vuxna
-Prao (praktisk arbetslivsorientering)
-"Röda tråden" kontinuerlig och likvärdig vägledning genom hela skoltiden
Samtidigt med det ordinarie arbetet på skolorna har studie- och yrkesvägledarna sökt belysa dessa
utvecklingsområden. Syftet har varit att skapa underlag för vidare resonemang med rektorer och
annan skolpersonal som förväntas vara delaktiga i vägledningsarbetet. Under hösten har löpande
kontakt har hållits med rektorerna på grund- och gymnasieskolan liksom med rektor för den
kommunala vuxenutbildningen. Ett seminarium kring ovan nämna områden planeras i början av
2015.
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Ullgdomskrajt
Ungdomskraft finns till för ungdomar som inte går på gymnasiet eller som hoppat av skolan i
förtid. Under året har man fortsatt att fokusera på att ge stöd till de ungdomar som behöver ett
nära stöd, att förankra och implementera arbetsprocesserna hos social~änsten, hälso- och
sjukvården och skolan liksom att arbeta in Ungdomskraft i Arbetsmarknadsenheten inom
Kompetenscentrum där verksamheten från och med 1 januari 2015 ingår som ordinarie
verksamhet. Ungdomskrafts resultat för året ser ut som följande:
45 deltagare totalt under 2014 har varit inskrivna, 29 av dessa är avslutade under året. Kvar i
januari 2015 är 16 ungdomar, men har nu börjat fyllats på och några ska skrivas ut.
De 29 deltagarna som avslutats har gått vidare till följande:
- 11 st till AF /Soc
- 4 st till FK/psykiatrin
- 1 st till Högskola (samt blev klar med gymnasiekompetensen under vt -14)
- 6 st till gymnasieskolan
- 1 st till Folkhögskolan
- 3 st till arbete (varav en flyttade till fasdandet för jobbets skull)
- 1 st till LSS / daglig sysselsättning
- 1 st till HVB/placering via soc
- 1 st "okänt"/vill ej ha kontakt
Längd på inskrivning: Snittet för 2014 är ungefår ca 7 månader.
Viktigt att notera är att Ungdomskrafts insats är indelad i två delar. Den ena delen av
verksamheten söker upp ungdomar och håller vägledningssamtal. Om vägledningssamtalen ej ger
resultat hamnar man i inskrivning i Ungdomskraft. Det är den andra delen av verksamheten som
arbetar med insats och kardäggning. Ungdomskraft redovisar fram till nu endast de ungdomar
som kommer till insats vilket gör att de ungdomar som fått en hjälp på vägen utan att bli
inskriven i verksamheten inte syns i statistiken.

kunskapsjokus
En förstudie finansierad av ESF- medel har genomförts under hösten 2014 inom Enheten för
arbetsmarknad i syfte att kardägga förutsättningar för hur arbetspraktik kan utvecklas och öka
människors möjligheter till arbete samt att undersöka hur olika former av utbildning kan
komplettera och förbättra arbetspraktiken. Projektet är precis avslutat och funderingar finns kring
om resultatet av studien kan utveckla Stegets metoder vid praktikanordning.

Den första oktober 2013 startade en ny verksamhet med stöd av Finsam Godand där Region
Godand genom Socialförvaltningen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
arbetar tillsammans och där gemensamma erfarenheter och kunskap från tidigare projekt knyts
ihop. Modellen kan sammanfattas som kortaste vägen mot arbete eller studier för individen,
genom flerpartssamverkan för Finsams parter. JobbSam har haft totalt 41 deltagare inskrivna
under 2014 inkluderat de deltagare som övergick från Unga kvinnor (33 + 8). 10 personer har
uppnått målet: dvs. 9 i anställning och 1 i studier (av de som fick anställning kom 8 ursprungligen
från Unga Kvinnor). För övrigt kan nämnas att ärendegruppen har kardagt 58 inkomna
aktualiseringar under 2014 och gemensamt bedömt-föreslagit lämplig insatsGobbSam alt annat).
33 personer har antagits av de 58 som bedömts ska kardäggas. Unga kvinnors deltagare (8
pers.)antogs innan de övergick i JobbSams regi.
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Yrkesintroduktionsanställningar
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen har i uppdrag att undersöka möjligheterna till att
stödja förvaltningar som vill prova denna anställningsform samt att stödja förvaltningarna i detta
arbete. Ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2015.
Samarbete i projekt "Unga Jobb"
Swedbanks initiativ "Unga Jobb" där Region Gotland ingår, syftar till att få fler ungdomar i
praktik. Under året har två "speeddatingträffar" anordnats mellan arbetsgivare och ungdomar i
syfte att fler ungdomar hittar en praktikplats. Nedan presenteras statistik gällande Unga Jobb:

Företag som kunde ta emot praktikant:
Företag som tog emot praktikant:
Ungdomar som fått praktik:
Ungdomar som fått anställning efter praktik:

Januari:

Oktober:

42
32
44

42
28
28

7

FÖl'valtningsövergripande dag med arbetsmarlmadsfrågor i fokus
Den 19 november träffades arbetsmarknadsforum samt övriga utsedda personer som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor för att kartlägga regionens arbetsmarknadsinsatser och identifiera om
det finns behov som inte tillgodoses. Dagen resulterade i att antal frågeställningar som
Arbetsmarknadsforum kommer att arbeta vidare med.
Arbetsmarlmadsforum
Det forum som initierats av Ledningskontoret till ett regioninternt förvaltningsövergripande
forum är etablerat. Syftet med forumet är att diskutera arbetsmarknadsfrågor för en gemensam
utgångspunkt och tydligare dialog med omgivande aktörer samt identifiera samverkansområden
inom regionen. Deltagare är från Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen förvaltningschef
och chef för Enheten för arbetsmarknad, förvaltningschefen för Socialförvaltningen,
avdelningschefen vid Individ- och familjeomsorgen och från Ledningskontoret chefen för
Enheten för folkhälsa och välfärd samt en strateg för arbetsmarknadsfrågor. Forumet träffas 4- 6
gånger per år. Under 2014 har stor del av diskussionerna behandlat innehåll i överenskommelsen
med Arbetsförmedlingen och gräns snitt mellan olika verksamheter.
socialfollden, ESF
ha
för
Ledningskontoret samt representant från Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen har
deltagit i arbetet med framskrivning av ny regional handlings p lan för socialfonden för kommande
programperiod.
i Hemse

Livskraft startade som ett ESF-projekt med Gotlands folkhögskola som projektägare men
övergick under 2014 som en del av folkhögskolans reguljära verksamhet. Inför höststarten 2014
fanns det betydligt fler sökande än det fanns utrymme på utbildningen. 17 personer fick plats på
kursen. Målgruppen är de kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Individer som
riskerar att fastna i utanförskap eller som befinner sig i en marginaliserad, passiv situation.
Tillsammans med handledare på Livskraft och berörd myndighet gör deltagarna en rimlig
framtidsplanering, med sikte på ett närmande till någon arbetsplats eller till vidare studier.
Deltagarna får stöd och handledning för att öka sin tilltro till de egna inneboende resurserna, allt
för att återfå handlings kraft och inflytande över sin egen framtid och för att förbättra eller uppnå
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förmåga till förvärvsarbete. Planeringen sker i samråd med Social*nsten, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen eller annan myndighet.
Mål kvantitativa:
-Att 80 % av deltagarna slutför kursen
-Att 80% av deltagarna upplever att de efter genomgången kursen har stärkt sin sociala förmåga
samt att de kan ta aktiv del i samhället.
-Att minst 50% av deltagarna skall hitta en utbildning, få ett arbete eller på annat sätt närma sig
arbetsmarknaden.
Måluppfyllelse
En extern utvärderare har följt verksamheten under åren och sammanställt resultat och effekter.
Livskraft har visat sig fungera väldigt väl för den kategori deltagare som anvisats plats eller på
annat sätt sökt sig dit. Drygt 70 % av deltagarna har uppnått målen efter tre terminer. Tre
terminer inklusive praktik är den maximala längden för deltagande på livskraft. Under 2014 har
verksamheten övergått från ESF finansiering till reguljär folkhögskolekurs.

SMF-kurs, Studiemotiverande folkhögskolekurs
Folkhögskolan har under 2014 anordnat två SMF kurser under våren rekryterades 15 personer
och under höstterminen rekryterades 10 personer. Platserna fmansieras genom en särskild
satsning som regeringen tilldelat arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen rekryterar ungdomar
och folkhögskolan genomför. Godands folkhögskola har tilldelats 15 platser vid varje udysning
som sker en till två gånger om året, beroende på behov och efterfrågan. SMF kurserna har
överträffat förväntningarna och väldigt många av de studerande går vidare till studier på
folkhögskolans ordinarie utbildningslinjer. De nedan rapporterade siffrorna är de siffror som
rapporterats tillbaks till regeringen och gäller föregående år 2014:
Undersökningen visar att deltagarna överlag har varit mycket nöjda med kurserna. Svaren visar
att:
-72 procent motiverats till fortsatta studier (2013 års resultat: 70%)
-63 procent tycker att kursen har skapat förväntan på att utbildning är en väg till jobb (2013 års
resultat 63%)
-65 procent känner sig bättre rustade för fortsatta studier (2013 års resultat 64%)
-82 procent anser att de fått bra stöd av kursledaren och nästan lika många har känt en bra
gemenskap i gruppen
-65 procent har känt sig sedda och fått ta plats
-55 procent har fått bättre självförtroende
-67 procent ser fler möjligheter och fått hjälp vid beslut inför framtiden
-91 procent skulle rekommendera sina vänner att delta i en Studiemotiverande folkhögskolekurs

Ii
Enter utgör en del av den Allmänna linjen på Godands folkhögskola, studierna på linjen
motsvarar gymnasial nivå och ger grundläggande högskolebehörighet. Samtliga studeranden har
tidigare helt eller delvis misslyckats med gymnasiestudier. Folkhögskolan erbjuder 18 platser på
en specialanpassad utbildning vad det gäller såväl metod som studietakt. Utbildningen erbjuder
träning i socialt deltagande och fungerande vardagsliv. Av de studerande så beräknas ca 60% klara
den grundläggande behörigheten och därtill förbättra sin sociala förmåga att kunna fungera efter
avslutad studiegång. De studerande erbjuds också praktik inom de områden och branscher som
de har ett uttalat intresse för. A v de nuvarande studerande beräknas ett tiotal gå vidare till högra
studier. Enskilda individer har avbrutit sina studier efter att man erbjudits jobb på den
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praktikplats man arbetat på under studietiden. Ytterst få hoppar av eller avbryter sina studier av
andra skäL
Ungdomsjobb för ungdomar
Av 500 sökande fick 227 ungdomar i åldern 13-18 år sommarjobb via Socialförvaltningen under
sommaren.
Samarbete mellan Socialförvaltningen och Röda Korset och Skogsstyrelsen
10 personer har fått anställning i ett projekt mellan Socialförvaltningen, Röda Korset och
Skogsstyrelsen. Anställningarna upphör vid projekttidens slut sista december.
Fil1samprojekt: Utveckling socialt företagande, USF
Ett projekt som pågick 2013-2014 i syfte att öka kunskapen om socialt företagande på Godand.
Målgruppen var *nstemän inom offentlig verksamhet, politiker, föreningar och näringsliv.
Projekdedaren initierade diskussioner kring upphandling med sociala kriterier.

Projektet genomförde även utbildningsinsatser för handledarna i befintliga företagen liksom
seminarier där bland annat sociala kriterier vid upphandlingar belyses. 3000 personer har
hörsammat informationen. På två år har 40 nya jobb i de sociala företagen anställts. För övrigt så
sysselsätter de sociala företagen på Godand calS0 personer.

Anta! elever på Gotland i gru
2012: 15-16 personer,
2014: 8-9 personer

med långvarig frånvaro:

Introduktionsprogram
- Antal elever inskrivna 2014
163 (h.t. 2014). Om IMSPR (språkintroduktion) exkluderas är antalet 138 (se senare resonemang)
Det är inte enkelt att redovisa resultat på introduktionsprogrammen, eftersom det är en relativt
individualiserad verksamhet. För närvarande håller GVF på att fastställa mätetal (t.ex. övergång från
IMPRO till nationellt program, behörighet efter ett år på IM PRE, till studier eller yrke efter IMYRK o.s.v.),
men vi har precis påbörjat det arbetet. Detta ger också svaret på nästa fråga - det finns i princip inga
nationella mätetal att jämföra med.

- Antal utbildningar som getts efter näringslivets behov under 2014
• Omvårdnadsutbildning, en avslutad (16 deltagare), en startad/pågående (22 platser)
• Jordbruksutbildning (G34), en avslutad (16 deltagare)
• Biodling, en avslutad (22 deltagare)
• Trä- och möbelteknik, en startad/pågående (8 deltagare)
• Drift- och underhållsteknik, en startad/pågående (20 deltagare)
• Handelsutbildning, en avslutad (20 deltagare)
• Filmutbildning, en startad/pågående (6 deltagare)

(Har dessa siffror förändrats sedan återrapporteringen i september?) JA, en del av dem

73

- Gymnasieelever som börjat högskolestudier inom 3 år efter avslutade studier: 2013 2014:
Gotland: 28,9%, 30,2%
Liknande kommuner: 41,8%, 39,4 %
Kommuner turism och besöksnäring: 31,2%, 31,0 %
Alla kommuner: 37,6%, 36,1 %
- Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutade studier, (ej
inskriven hos AF, folkbokförd på Gotland, har avslutade studier, inkomst om 158 kr) 2012:
Gotland:26,9%, OK
Liknande kommuner: 28,3%, OK
Kommuner turism och besöksnäring: 32,4 %, OK
Alla kommuner: 30,7%, OK

- Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutade studier, (ej
inskriven hos AF, folkbokförd på Gotland, har avslutade studier, inkomst om 158 tkr) inklusive de
som studerar på universitet eller högskola, eller andra utbildningar som är
studiemedelsberättigande) 2012:
Gotland: 59,2 %, OK
Liknande kommuner: 68,7 %, 69,8 %
Kommuner turism och besöksnäring: 64,4 % OK
Alla kommuner: 66,7 %, 66,8 %

- Andel elever som går notionelIt program respektive introduktionsprogram, ta med de som
studerar på fastlandet men är folkbokförda på Gotland?
Det finns ett bekymmer med att endast titta på elever som är folkbokförda på Gotland. I princip har
samtliga elever på språkintroduktionen (IMSPR) inte någon folkbokföringsort, d.v.s. statistiken blir skev
eftersom dessa då måste betraktas som icke folkbokförda på Gotland. Språkintroduktionen är också
väldigt rörlig; elever börjar, slutar, flyttar och går vidare - det är svårt att tala om elevtal på samma sätt
som i övriga gymnasieskolan.
Det är också min uppfattning att volym/andel på språkintroduktion inte är ett mått som har någon
som helst koppling till prestationer i det reguljära skolsystemet - det beror snarare på andra faktorer
och beslut som ligger utanför vår kontroll. För att inte få en oproportionell, eller snarare icke
representativ, mängd elever på introduktionsprogrammen, är det min åsikt att IMSPR bör exkluderas i
den här typen av redovisningar.
I den kommunala gymnasieskolan på Gotland, samtliga elever, oavsett folkbokföring är andelen elever
på introduktionsprogram 10,9 %. Om IMSPR exkluderas blir andelen istället 9,4 %.
När det gäller elever folkbokförda på Gotland, oavsett skolhuvudman och utbildningskommun, är
motsvarande andel 8,8 %, d.v.s. utan IMSPR eftersom samtliga dessa elever inte är folkbokförda på
Gotland.

- Antal avhopp från gymnasieskolan 2014?
Totalt antal avbrott, folkbokförda elever på Gotland, kalenderår 2014, är 21 elever. Av dessa har fyra
flyttat till annan skola (två på Gotland, två till annan kommun). En elev har återgått till ett
behandlingshem. Av de övriga 16 (som kan betraktas som avhopp) är en noterad som arbetssökande.
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5.

för 2015
Ledningskontorets förslag är att en tydligare målbild av vad som ska uppnås inom
genombrottsområdet tas fram.

LednfngskontoretjNäringslivsenheten
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Ärsredovisning av genom b rottso m rådet Förbättra
företagsklimatet och utveckla lotsverksamhet 2014
Syfte med genombrottsområdet

Syftet med genombrotts området är att förbättra företagsklimatet på Gotland.
Förenkla - helt enkelt

En stor del av detta arbete från regionens sida har under projekttiden 2012-2014 bedrivits
inom projektet Förenkla - helt enkelt. Arbetet har varit avsett att leda till:
.•

ökad förståelse för företagarnas villkor,

•

en snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden,

•

bra vägledning och tydliga beslut,

•

ett positivt förhållningssätt till företagande samt

..

stärkta medarbetare i Region Gotland.

Arbetet inom projektet Förenkla - helt enkelt ska även bidra till att målen i det
Näringspolitiska programmet 2012-2015 uppfylls, d.v.s. att:
•

Region Gotland placerar sig på övre halvan av Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet i svenska kommuner år 2015.

•

Region Gotland når ett NKl (nöjd kund index) på minst 70 av maximalt 100 i
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning Insikt 2015.

Breddat arbete med företagsklimatet - handlingsplan för tillväxt

Under 2014 har även ett arbete påbörjats som avser att komplettera projektet Förenklahelt enkelt och därmed bredda arbetet för ett bättre företagsklimat. En utredning kring
förutsättningarna och vad som ligger bakom Region Gotlands placering på Svenskt
Näringslivs ranking samt resultatet i Insiktsmätningen, har gjorts under ledning aven
extern konsult tillsammans med nio gotländska företagare. Analysgruppen ville i sin rapport
bl.a. se en satsning mot att nå målet "Sveriges bästa företagsklimat". Vid regionstyrelsens
sammanträde i slutet av augusti 2014 fick ledningskontoret med anledning av denna
rapport i uppdrag "... att initiera samverkan med berörda aktö'rer i enlighet med rapportens intentioner
och presentera ettfo'rslag tillfortsatt arbete i samband med budgetberedningen 20 15'~ Arbetet
påbörjades efter sommaren och efter en inledande dialog konstaterades att frågan rörande
företags klimatet bättre kunde hanteras som en del i en gemensam handlingsplan för Region
Gotland och näringslivet, med syftet att skapa tillväxt på Gotland.
Vad ska åstadkommas och vara klart under 2014
Förenkla - helt enkelt

Projektet Förenkla - helt enkelt avslutades i december 2014 men arbetsmodellen kommer
att fortsätta tillämpas även efter projektets slut.

LedningskontoretjNäringslivsenheten
Camilla Ekelund
camilla.ekelund@gotland.se tfn 0498-269377
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Huvuddelen av aktiviteterna i den ursprungliga handlingsplanen för projektet Förenklahelt enkelt genomfördes under 2013. Från 2013 års handlings p lan återstod vid årsskiftet i
huvudsak fyra åtgärder att driva vidare inom projektet under 2014:
e

Översyn av upphandling

e

Förstärkta kommunikationsinsatser gentemot företagen

e

Införande av företagslots och insatser för främjande av företagsetableringar

e

Uppföljning

I samband med den delårsuppföljning som gjordes våren 2014 kompletterade även berörda
förvaltningar handlingsplanen med en lista över ytterligare prioriterade aktiviteter. Även
dessa aktiViteter har i huvudsak hunnit genomföras under 2014. Aktiviteterna i
handlingsplanen har varit indelade i fyra områden.
Inom det första området "Verksamhetsutveckling och processer" så har följande
genomförts eller påbörjats under 2014:
e

En omfattande översyn för utveckling och effektivisering av
upphandlingsprocessen.

•

Implementering av processen för företagslotsning med svensk standard som
förebild. Såväl en evenemangs- som företagslots har anställts av Inspiration
Godand under året. En organisation för lotsprocessen har kommit på plats.

e

Utveckling och förbättring av arbetet inom den samordnade kund*nsten, bl.a.
förbättring av knappvalet, utveckling av e-tjänsteplattformen samt kvalitets säkring
av ärendeprocessen för registraturen. Resursmässiga förstärkningar av kundtjänsten
har genomförts. Även utbildningar i Klarspråk och bemötande har fortsatt.

e

Utveckling och förbättring av processerna för bygglov, markupplåtelse och vatten
och avfall samt förstärkning av deras kund*nster .

.,

Kvalitetssäkring inom regionupplysningen.

Följande delar fortsätter efter projektets slut:
.,

Arbetet med översyn för förbättring och effektivisering inom
upphandlingsområdet. Med tanke på arbetets omfattning kommer denna åtgärd att
lyftas ut och fortsätta som ett eget projekt 2015 under ledning av
ekonomidirektören.

•

Implementeringen aven lotsfunktion gentemot företagare har införts under 2014.
För att kunna utvärdera processen och inför beslut om att permanenta funktionen,
kommer lotsen att fortsätta som projekt även under 2015. Arbetet kommer även att
utökas med ett projekt för "digital lots", d.v.s. processen för lotsning ska även
integreras på webben.

Inom det andra området "Kultur, attityder, bemötande - den empatiske byråkraten" så har
följande genomförts:

Ledn ingskontoretjNä ri ngslivsen heten
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•

Fördjupning och tillämpning av klarspråk för bl.a. blanketter och
informationsmaterial inom samhällsbyggnads förvaltningen (SBF).

•

Fortsättning på dialogmöten med SBF:s största kunder.

•

Utveckling av "Chefsdagen" med fokus på verksamhetsutveckling.

•

Utbildningar på temat roller för politiker och

~änstemän.

Inom det tredje området "Kommunikation och samverkan med företagarna" så har
följande genomför,ts:
•

Sex frukostrnöten i samverkan med näringslivets organisationer. Dessa möten
kommer att fortsätta att anordnas.

•

Sex möten med näringslivsrådet har ägt rum och även dessa kommer att
permanentas.

•

En utbildning i SKLs regi "Företag och kommunal myndighetsutövning" har
genomförts för såväl medarbetare som företrädare för näringslivsorganisationerna.

•

En utbildning på temat "Hur företagare tänker och vi agerar" samt "Rådgivning
inom kommunal myndighetsutövning" har getts i samband med implementeringen
av lotsprocessen.

e

Ett nyhetsbrev till gotländska företag har tagits fram och tre nummer getts ut. Även
detta nyhetsbrev kommer att fortsätta ges ut efter projektets avslut med fyra
nummer per år.

e

Stödfunktionen "Validering av text", som avser att ge stöd i arbetet att leverera
begripliga texter, har införts i verksamheten.

e

Översyn och förbättring av SBFs information på www.gotland.se .

•
•

Satsning på chefsutveckling för ökad tillgänglighet inom SBF.
Ett webbaserat regiongemensamt dialogforum som vänder sig till såväl företagare
som övriga medborgare har skapats.
Översyn och tydliggörande av Region Gotlands externa information på bl.a.
www.gotland.se.

e
e

U tbildning imediakommunikation.

•
•

U tbildning i budskaps formulering.
Utveckling och uppföljning aven process för att ta emot studenter från Campus
Gotland inom förvaltningarna.

•

Utveckling av företagardagen som forum för kommunikation med företagare.

Slutligen, inom det fjärde området "Styrning, mätning, uppföljning, jämförelser" har
följande gjorts:
•
e

Insiktsmätning 2014 är genomförd.
Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet har analyserats.

e

Uppföljning av genomförda åtgärder samt vad som återstår att genomföra i
handlingsplanen har gjorts, tillika en uppföljning av de kvalitativa målen för
projektet.

Ledningskontoret/Näringslivsenheten
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Återkoppling av resultatet från gjorda mätningar och uppföljning samt pågående
och planerade förbättrings aktiviteter har löpande skett till berörda i takt med att
informationen funnits att tillgå, bl.a. vid näringslivsfrukosten i maj 2014.

El

Behovsinventering och stöd i verksamhetsutveckling till SBF.

Projektet Förenkla - helt enkelt avslutades i december 2014, men förbättringsarbetet
kommer att fortsätta som en del i ordinarie verksamhet. Önskemål finns från bl.a. politiskt
håll att ett förbättringsarbete i enlighet med det sätta att arbeta som projektet har föreskrivit
bör fortsätta, då betygen visar att Region Gotland är på väg åt rätt håll. Arbetsmodellen tar
sikte på att förbättra servicen till företagen. Satsningar på förbättrad kommunikation med
företagen, bättre service, ökad tillgänglighet och effektivitet i handläggningen ska därför
fortsätta att prioriteras. Detta kommer att ske som en del i det breddade arbetet med
företagsklimatet, inom arbetet med att ta fram en handlingsplan för tillväxtarbetet och
området näringsliv / företagsklimat.
Handlingsplan för tillväxt 2015-2018

Under våren 2014 genomfördes en kvalitativ studie i en projektgrupp med nio företagare
under ledning aven extern projektledare. Gruppens sammansättning avsåg att representera
en bred förankring i det gotländska näringslivet. Arbetet presenterades löpande i
näringslivsrådet och avslutades formellt vid det frukostmöte som anordnades den 21 maj.
Rapportering har även skett i koncernledningsgruppen (KLG) och regionstyrelsens
arbetsutskott (RSAU). Regionstyrelsen gav i augusti ledningskontoret i uppdrag att i
samverkan med näringslivet ta nästa steg och bestämma hur det fortsatta arbetet för bättre
företagsklimat, ur ett bredare perspektiv än enbart den kommunala myndighetshanteringen,
skulle se ut (RS 2014/218). Beslut, om att arbetet kommer genomföras i enlighet med en
arbetsmodell för ökad tillväxt med fokus på bo och leva, besöka och mötas samt näringsliv
och företagsklimat, togs av regionstyrelsen i december 2014 efter samråd med
näringslivsrådet (RS 2014/632).
En viktig utgångspunkt för den arbetsmodell som tagits fram har varit att hålla fast vid
målsättningarna i Vision Gotland 2025 d.v.s. den gällande regionala utvecklings strategin för
det gotländska samhället. Vidare har en utgångspunkt för modellen varit att ta vara på det
varumärkesarbete som gjorts kring platsvarumärket Gotland och då sätta Gotlands
attraktionskraft som en plats att bo och leva, att besöka samt driva företag på, i fokus.
Förutsättningar för en gemensam samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv samt ideell
och social sektor bedöms som goda. Slutligen har även Region Gotlands uppdrag som
region kopplat till EU2020 och den nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft beaktats. Den arbetsmodell som tagits fram har formats efter dialog med
näringslivsorganisationer, partigrupper och tjänstemannakåren. Ett delmål i arbetet är att bli
Årets tillväxtkommun 2018. En kraftsamling mot detta delmål förväntas kunna leda till en
ökad samverkan och ett bättre utvecklings- och företags klimat och i förlängningen en ökad
befolkning och tillväxt på Gotland. De kvalitativa målen för" Årets tillväxtkommun"
stämmer väl överens med Vision Gotland 2025 och sätter fokus på områden där
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" näringslivet och Region Gotland var för sig men framför allt tillsammans behöver bli bättre
för att Gotland ska utvecklas i önskad riktning. Projektet för tillväxtarbetet kommer att
pågå under perioden 2015-2018.
Nytta för brukare/kunder

Förenkla - helt enkelt ska leda till ökad förståelse för företagarnas villkor och ge snabb,
smidig och rättssäker hantering av ärenden, vägledning och tydliga beslut, ett positivt
förhållningssätt till företagande samt stärkta medarbetare. Detta förväntas leda till ett bra
samspel mellan företagare och Region Gotland och därigenom till nöjda företagarkunder,
som med stöd av Region Gotland kan fokusera på att utveckla och driva sina företag.
Bedömningen är att fortsättningen med tillväxtarbetet 2015-2018 kommer att leda till ökad
samverkan och ett bättre utvecklings- och företags klimat och därmed i förlängningen ökad
befolkning och tillväxt på Gotland.
Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål

Se redovisade aktiviteter och åtgärder ovan. Vid utvärderingen av projektet Förenkla - helt
enkelt framkom tydligt att de aktiviteter som genomförts inom ramen för handlingsplanen
har bidragit till att man kommit en bra bit på vägen mot uppsatta mål men att man ännu
inte nått ända fram. Arbetet måste vara långsiktigt. Även den insiktsmätning som
genomfördes under 2014 visar att genomförda åtgärder är rätt väg mot målen då resultatet
har gått från ett sammantaget betyg på "ej godkänt" till "godkänt" på ett år.
Redovisa eventuellt redan uppnådda resultat i förhållande till målen samt
jämförelse med tidigare år

Insiktsmätningen 2014 visade på ytterligare förbättringar jämfört med året innan. NKI:n
har totalt sett ökat till 64 (59) jämfört med föregående år och når nu sammantaget betyget
godkänt. Företagen på Gotland gav 2014 betyget "godkänt" eller "högt" för samtliga
myndighetsområden förutom bygglov som dock visade på en av de största ökningarna
jämfört med året innan med 50 (43), samt markupplåtelse som ökat till 59 (55). Störst
förbättring visade brandtillsyn 74 (65) som också är det myndighetsområde som får högst
poäng. Vad gäller serviceområdena så ökade måttet på effektiviteten mest till 67 (61).
Därefter kom rättssäkerheten på 66 (61). Bemötande, som ökade mest föregående år, når
vid senaste mätningen 71 (69) vilket är ett högt betyg. Minst nöjda är företagarna så här
långt med information och kompetens som båda ligger på ett godkänt betyg på 65 (61).
Resultatet av Insiktsmätningen 2014 tyder på att Region Gotland mål att nå ett NKl på
minst 70 har varit ett realistiskt mål att arbeta efter. Även den servicemätning som
genomfördes under hösten 2014, av hur medborgarna uppfattar regionens tillgänglighet
utifrån telefon och e-post, visar på tydliga förbättringar. Inom vissa områden är
förbättringarna stora. Sedan första mätningen gjordes 2013 har årliga förbättringar skett.
Insiktsmätningen 2015, som avser 2014 års kommunala myndighetsärenden, kommer att
genomföras under våren 2015 och resultatet presenteras i september i samband med SKL:s
"Öppna jämförelser".
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Ärendenr RS 2015/169

Henry Henziger

Handlingstyp Rapport

1 (1)

Datum 2015-03-10

Regionstyrelsen

Mänadsuppföljning februari - ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret - prognos för 2015 efter februari
Prognos helår (mnkr):
+ 1,5
Kommentar:
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +1,5 mnkr.
Överskottet hänförs i huvudsak till kontorets buffert om 0,7 mnkr, samt till vakans
på en av direktörsposterna. Gotlands näringslivs- och etablerings service AB:s
ekonomiska situation och därtill eventuellt kommande förlusttäckning hanteras inte
inom ledningskontorets budget men har all anledning att observeras.
Politikerorganisationen - prognos för 2015 efter februari
Prognos helår (mnkr):
+0,2
Kommentar:
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för

anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Överskottet hänförs till anslaget för regionstyrelsen. Prognosen för
regionfullmäktige, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd
beräknas för närvarande ligga på budgeterad nivå.
Ledningskon ,ret

~

tf regiondirektör

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62i 81 Visby

E-post regiongotland@gotland,se

Webbplats www.gotland.se

~Region

~Gotlan
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Ärendenr SF 2015/3

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2015-03-10

Regionstyrelsen

Mänadsuppföljning februari - serviceförvaltningen
Prognos helår (mnkr):

+5,0

Kommentar:
Budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till + 5,0 mnkr. Överskottet
beror i huvudsak på outnyttjad buffert (+3,0 mnkr), förseningar i
ombyggnation av tillagnings kök samt vakanser.

Personalstatistiken kommer att analyseras i delårsrapport 1.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Bo Magnusson
Tf servicedirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (1)
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Ärendenr RS 2013/706

Patrik Pettersson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 februari 2015

Regionstyrelsen

Ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag den
23 april 2014, § 97 till ändringar i Taxa för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel.
2. Taxan föreslås träda i kraft från och med den förste i den månad som infaller
närmast efter det att det på regionens anslagstavla tillkännagetts att fullmäktiges
protokoll i ärendet har justerats, varvid den ersätter nu gällande föreskrifter i
taxan.

Sammanfattning och bedömning
3. Nu gällande föreskrifter i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
antogs av region fullmäktige senast den 23 februari 2009, § 9 . Tekniska nämnden
föreslog ändringar i taxan 29 oktober 2013, § 249. Regionfullmäktige
återremitterade ärendet den 31 april 2014, § 41, som propositionsordningen får
förstås, för ett fylligare underlag. Tekniska nämnden återkom med ett omarbetat
förslag den 23 april 2014, § 97. Även det förslaget återremitterades av
regionfullmäktige den 27 oktober 2014, § 18, såsom propositionsordningen far
förstås, dels med anledning av att samma dag hade ärendet om torghandelsstadga
återemitterats, dels för översyn av produktutbudet.
4. Tekniska nämnden har nu återkommit med beslut den 18 december 2014, § 260 i
anledning av den senaste återremissen. I beslutet har frågan om produktutbudet
uppfattats som en fråga om reglering av vilka produkter som får saluföras på
torget och nämnden har avstyrkt en sådan översyn.
5. Ledningskontoret gör nu ingen annan bedömning än senast, d.v.s. i dess yttrande
i ärendet 19 maj 2014 förutom en justering av ikraftträdandet. Vad gäller
möjligheten att reglera innehållet i torghandlares saluföring delar kontoret
tekniska nämndens bedömning. Kontoret får avslutningsvis erinra om att ärendet
återremitterats två gånger.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Annette Glover

Datum 2015-03-12

Regionstyrelsen

Nominering till ledamöter i Styrkommitten för det territoriella
samarbetsprogrammet Central Baltic 2014-2020
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att utse Meit Fohlin till ordinarie ledamot och Stefan
Wramner till ersättare i Styrkommitten för Central Baltic 2014-2020

•

Beslutet avser perioden 2015-01-01-2020-12-31

Bakgrund
Region Gotland har fått erbjudande om att utse en ordinarie ledamot och en ersättare
till Styrkommitten i Central Baltic programmet. Varje land erbjuds fem ordinarie
ledamöter och fem ersättare. I Sverige kommer ledamöter och ersättare att utses från
Region Gotland, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Stockholm, Regionförbundet
Sörmland och Region Östergötland.
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