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Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

Den 22 april 2015 kl. 9.00. Visborgsallén 19,
Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

ÄRENDEN
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komplettering
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Ä5
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Månadsrapport. Februari 2015

Arbetsutskottets protokoll 2015-04-13
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Ä2
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Bilaga DP
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Ä3
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Detaljplan för Eskelhem Unghanse 1:28, granskning

Bilaga DP

12.

§ 110
Ä6

Transportköp av fastigheten Fide Odvalds 1:47 (Fideskansen)
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Ä8

Försäljning av fastighet, Vänge Hägvalds 1:54
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§ 113
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§ 115
Ä 11

Remiss. Samråd kring förslag till förvaltningsplan respektive
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
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Remiss. Samråd kring förslag till åtgärdsprogram havsmiljön
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§ 117
Ä 13
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Uppföljning folkhälsopolitiskt program

20.
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Reviderat reglemente för Miljörådet

21.

§ 121
Ä 17

Slutrapport avseende Ungdomsmottagningen Korpen 5, Hus 01. Projekt
10571

22.

§ 122
Ä 18

Slutrapport avseende ombyggnad folktandvård för flytt från Gråbo till
Korpen 5, projekt 10546

23.
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Slutrapport avseende om- och tillbyggnad Visby lasarett, Abborren 9,
mottagningsenhet för opererande specialiteter, projekt 10585

24.

§ 124
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Direktiv livsmedelsupphandling

25.

§ 125
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Regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna och äldrefrågor remissvar

26.
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27.

Uppföljning av handlingsplan för kvinnofrid

28.
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V g se även ärende 4 i kallelse till sammanträde 2015-03-26.

29.

Prioritering rörande utarbetande av föreskrifter för vattenskyddsområden

30.

Revidering av regional utvecklingsstrategi

31.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet
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Information:
−

Minnesanteckningar Näringslivsråd

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ärendenr RS 2014/595

Elisabeth Borg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Uppföljning av tidigare granskning av
chefsavveckling, komplettering.
Förslag till beslut
Ledningskontorets kompletterade svar på revisionsrapporten godkänns.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ledningskontorets förslag till svar på
revisionsrapport gällande uppfoffning av tidigare granskning av chefsavveckling i § 3
2015-01-29 för ytterligare utredning gällande ledarkontrakt. Kompletteringar
efterfrågades avseende två punkter:
• Är avsaknad av ledarkontrakt ett problem?
• Hur kan avsaknad av ledarkontrakt åtgärdas?
Bedömning
Det flesta chefer inom regionen har ledarkontrakt.
Inom ett par förvaltningar saknar några chefer kontrakt vilket kan åtgärdas efter en
uppmaning att säkerställa att samtliga chefer har ett sådant. Detta är initierat.
Inom övriga förvaltningar har nästan samtliga kontrakt, antalet som saknar är få och
kan bero på ny tillsättningar eller omorganisationer där man inte hunnit skriva
ledarkontrakt.
Frågan följs upp regelbundet i årsredovisningen.
Ledningskontoret

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 ~

mfGotland'
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/570
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ritva Norrby
Datum 16 mars 2015

Regionstyrelsen

Gotlands bostadsförmedling
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att en gemensam bostadsförmedling för både
Godandshem och intresserade privatvärdar inte kommer att inrättas just nu

•

Beslut (Rs § 373) fattade i regionstyrelsen 2014-11-26 upphävs härmed

•

Regionstyrelsen beslutar att Godandshems nya ägardirektiv ska innehålla
krav på att förstärka de inflyttades möjligheter att hitta ett boende på
Godand och särskilt beakta flyktingars situation

Bakgrund

Regionstyrelsens 2014-11-26 (Rs § 373) gav ledningskontoret i uppdrag att
planera för en gemensam bostadsförmedling under 2015 med inriktning att
både Godandshem och intresserade privatvärdar inbjuds att ingå.
Ledningskontoret fick också i uppdrag att ta fram rikdinjer för en gemensam
bostadsförmedling, utreda eventuell bostadsgaranti samt köavgift med
återrapportering senast 31 mars 2015.
Ett av Godands viktigaste visionsmål är att "Minst 65 000 invånare bor på
Godand". För att ytterligare ta ett steg i den riktningen initierade regionstyrelsen ett genombrottsområde "Aktivt arbete med service för inflyttning,
med särskilt fokus på gräns snitt mot regionen" (RS 2014/28).
Bostadsförmedlingen identifierades som ett av de viktigaste
utvecklingsområdena.
Under vintern har regionstyrelsen tagit en avsikts förklaring om asylboende OGh
ledningskontoret har fått i uppdrag att projekdeda planeringsarbetet kring
flyktingsmottagandet. Att kunna erbjuda bostäder är en nyckelfråga som
behöver lösas både med hjälp av Godandshem och i samarbete med de privata
hyresvärdarna.
Just nu pågår också arbetet med översyn av ägardirektivet till Godandshem. I
det arbetet bör man fördjupa sig i frågan om flyktingarnas behov av boende.

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

mr
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Ärenden r

RS 2014/570

Region Gotland

Sammanfattning av intervjuer

Efter en bredare undersökning med intervjuer med de privata hyresvärdarna
(14 av öns 24) kan man konstatera att 8 av dessa hyresvärdar sa direkt nej till
att vara med, tre hyresvärdar är tveksamma och tre är positiva till iden.
Det är bara en av alla som har ett eget kösystem idag. De övriga anser sig inte
ha behov ett gemensamt kösystem.
När ett objekt blir ledigt går de på känslan av vem de tror skulle passa bra till
det lediga objektet. Det finns alltid någon som snabbt passar in och man
behöver aldrig stå med tomma lägenheter. Ingen upplever administrationen
som en betungande del.
Skulle det bli en gemensam bostadsförmedling vill man att det är ett separat
bolag, utanför Gotlandshem och Regionen. Att en kö avgift skulle finansiera
det administrativa ser man som positivt.
Några tycker att tanken med en väg in är bra. Däremot ser de privata
hyresvärdarna inte hur det skulle fungera i praktiken då man inte vill ha ett
kösystem och att man själv utifrån personliga möten vill avgöra vem som blir
tilldelad lägenheten.
Däremot skulle det vara positivt att skapa en hemsida som ger en översikt över
öns alla hyresvärdar. Man vill vara med på en gemensam boendeportal som
länkar till allas hemsidor men man vill inte ha ett gemensamt kösystem.
Gotlandshem har ca 23 653 personer i bostadskön, den hanteras av
Gotlandshem, som också förmedlar sina egna lägenheter. De privata värdarna
ingår inte i systemet, utan var och en sköter sin egen administration. Som
bostadssökande behöver man leta eller ha många kontakter på Gotland för att
komma i kontakt med de privata bostadsvärdarna.
Gotlandshem anser att de ha ett välfungerande bostadsförmedling som
motsvarar deras behov och att det inte finns några vinster att flytta ut
bostadsförmedlingen ifrån deras verksamhet.
Exempel från andra

I Stockholm har man på ett framgångsrikt sätt arbetat fram ett koncept, ett
kommunalägt bolag där samtliga, både de offentliga och privata hyresvärdarna
samordnar sig i en gemensam bostadsförmedling. Verksamheten finansieras av
köavgift som för närvarande är 210 kr/år.
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Ärendenr

RS 2014/570

Region Gotland

Bedömning

De privata hyresvärdarna visar inte intresse av att ingå i den gemensamma
bostadsförmedlingen och vill inte heller ha något gemensamt kösystem.
Godandshem är inte heller intresserat av att släppa sin bostadsförmedling till
en annan aktör.
U tifrån sina verksamheters perspektiv är i stort sätt samtliga hyresvärdar; både
privata och Godandhem; nöjda med hur bostadsförmedlingen i sin nuvarande
form.
Ledningskontorets bedömning är att Godandshems nya ägardirektiv ska
innehålla krav på att förstärka de inflyttades möjligheter att hitta ett boende på
Godand och särskilt beakta flyktingars situation.
De privata hyresvärdarna är överlag intresserade av att ingå i en gemensam
boendeportal som länkar till både de privata hyresvärdarna och Godandshem.
Redan nu håller Inspiration Godand på med att utveckla en studentportal och
får därmed möjlighet att tillgängliggöra informationen på ett mera samlat sätt.
Ledningskontorets bedömning är att en gemensam boendeportal skulle leda till
en klar förbättring för dem som söker boende på Godand.
Ledningskontorets samlade bedömning är att det i dagsläget inte finns
förutsättningar att inrätta en gemensam bostadsförmedling med privata och
offentliga hyresvärdar.

Tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/723
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bertil Klintbom

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Förslag till förändring av Region Gotlands aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslaget att avveckla regionens aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB och frågan överlämnas till Regionfullmäktige för slutligt
beslut.

Bakgrund

Regionen har haft ägande i bolaget för att fullgöra vissa kommunala ändamål
inom hamnverksamheten.
Regionen innehar 1500 aktier vilket är nästan 29 % av totala antalet aktier efter
den omfördelning som genomfördes under 2013.
Aktiemajoriteten övertogs i stridighet mot regionens uppfattning av
Rederiaktiebolaget Gotland AB/Destination Gotland AB (RG/DG). Detta
sedan en av aktieägarna överlåtit aktier medförande att aktiemajoriteten
förändrats så att bolaget är att betrakta som ett dotterbolag till RG /DG.
Bolagsordningen har också ändrats enligt majoritetsägarens bedömningar.
Köp av stuveriverksamheten i Nynäshamn har genomförts. Detta har medfört
att regionen befinner sig i en "gråzon" enligt kommunallagen då verksamheten
bedrivs i annan kommun.
Därutöver har bolagsköp inom shipping och turistbranschen genomförts.
Detta utan att regionen som stor aktieägare haft möjlighet att delta i arbetet.
Köpet redovisades på ett extra styrelsemöte där regionens representant
reserverade sig mot handläggningen.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498·26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (2)

Ledningskontoret

9

Ärendenr RS 2014/

Region Gotland

I och med det sistnämnda köpet kommer regionen i en situation där ägande i
ett bolag som verkar inom kryssnings- och turistbranschen är tveksamt och
kan uppfattas som "orent" när verksamheten för kryssning skall utvecklas på
Godand i samband med bygget av kryssningskajen.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår med ledning av ovan angivna omständigheter att
regionstyrelsen godkänner förslaget och lämnar detta till regionfullmäktige för
slutligt beslut. Därefter ges Ledningskontoret i uppdrag att avyttra regionens
aktieinnehav i Godands stuveri AB till högsta möjliga pris.
Avdelning/Enhet

Bilaga:

Bolagsordning Gotlands Stuveri AB 2013-06-03
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2013·06·03
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Bolagsordning för Gotlands Stuveri AB.

§ 1

Firmanamn.

Bolagets fIrma är Gotlands Stuveri Aktiebolag

§ 2

Styrelsens säte.

Styrelsen skall ha sitt säte i Gotlands Kommun.

§ 3 Verksamhet.

Bolaget skall utöva lossnings-, lastnings- och transportarbeten
ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet såsom fastighetsförvaltning.

§ 4 Aktiekapital.

Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 kronor och högst 800 000
kronor.

§ 5 Antal aktier.

Bolaget skall ha lägst 2000 aktier och högst 8000 aktier.

§ 6 Styrelse.

Styrelsen består av lägst 3 ledamöter och högst 7 ledamöter med
högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie årsstämma för
tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma har hållits.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av antalet ledamöter är
närvarande.
Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör
att teckna bolagets firma.

§ 7 Revisorer.

Lägst en och högst två revisorer med högst en revisorssuppleant
väljes på ordinarie årsstämma för tiden intill dess ordinarie
årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse.

Kallelse till årsstämma och andra meddelanden till aktieägarna sker
genom brev med posten.

11

2013-06-03

§ 9 Årsstämma.

2(2)

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden f6rekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av förslaget till dagordning.
Val aven eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut angående
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och suppleanter
som skall väljas.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande
fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjiltits till stämman.
Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela det
antalet av honom företrädda aktier.
Alla val skall ske genom öppen omröstning, där ej sluten om·
röstning av någon begäres.
§ 10 Räkenskapsår.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Ärendenr RS 2014/390

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-01-29

Regionstyrelsen

Begäran om överlåtelse av fordran från Gotlands Filmfond AB till
Region Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Region Gotland övertar fordran på 1,5 mnkr som Gotlands Filmfond AB
(556792-6844) har på Skälsö AB (556572-8580).
Region Gotland ställer ut en revers på motsvarande belopp till Gotlands
Filmfond AB.
Bakgrund

Region Gotland är majoritetsägare i Gotlands Filmfond AB. Bolaget bildades 15
december 2009. Under arbetet med finansieringen i samband med bildandet av
Gotlands Filmfond hölls, under perioden 16 januari till och med 30 november 2009,
ett flertal möten med representanter för Region Gotland och företrädare för D & K
AB, nuvarande Skälsö AB. Dessa möten resulterade i följande överenskommelse:
1. Ett marknadsavtal mellan D & K AB och Gotlands Filmfond AB där D & K AB
skulle bidra med 1,5 mnkr till fondens verksamhet under perioden 2010-2012 med
förfallodatum den 31 december 2012.
2. Ett hyresavtal tecknades där Region Gotland förband sig att hyra filmstudion i
Fårösund under tio år med början den 1 januari 2010. Detta hyresavtal kopplades
ihop med marknadsavtalet. Det vill säga att Region Gotland tecknade hyresavtal
berodde på att marknadsavtalet fanns och D & K AB tecknade marknadsavtal utifrån
att hyresavtalet tecknades.
Någon betalning från D & K AB/Skälsö AB på 1,5 mnkr har aldrig inkommit till
Gotlands Filmfond AB.
Bedömning

Då kopplingen mellan de båda avtalen som upprättats är tydlig och dessa avtal i
praktiken tecknats mellan Region Gotland och D & K AB/Skälsö AB är
bedömningen att fordran bör överlåtas till Region Gotland.

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
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/390

Styrelsen för Gotlands Filmfond AB ställde sig vid styrelsemötet den 30 juni enhälligt
bakom beslutet att tillskriva regionstyrelsen om att Region Gotland tar över den
aktuella fordran på 1,5 mnkr. Detta förfarande bedöms även bidra till att finansiellt
upprätthålla fondens verksamhet i enlighet med beslutat ägardirektiv.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/99

Therese Kull~ker

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 18 mars 2015

Regionstyrelsen

Handlingsplan för kompetensförsörjning pä Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslaget till handlingsplan för
kompetensförsörjning på Gotland.
Bakgrund

Region Gotland fick i december 2009 i uppdrag från Näringsdepartementet att
upprätta en regional kompetensplattform. Syftet med kompetensplattformen är
att bidra till:
•

ökad kunskap och översikt inom kompetens försörjnings- och
utbildningsområdet,

•

samordning av behovs analyser inom kompetens försörjnings- och
utbildningsområdet,

•

ökad samverkan kring kompetens försörjning och utbildningsplanering,
samt

•

ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med
utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt
myndigheternas ansvar.

I kompetensplattformen fmns för närvarande deltagare från följande
verksamheter representerade: Arbetsförmedlingen, Företagarna Gotland, LO,
LRF, Länsstyrelsen, Region Gotland, Tillväxt Gotland och Uppsala universitet
Campus Gotland. Tillsammans har deltagarna utifrån de regionala
förutsättningarna identifierat ett antal utmaningar och åtgärder i en
handlings plan som antogs första gången av regionstyrelsen hösten 2013. Det
förslag som nu lämnas till handlings plan är en revidering av den tidigare.
De åtgärder som nämns i handlingsplanen ska stödja arbetet mot målet att
genom ökad kunskap och samordning bidra till en bättre matchning mellan
tillgång och efterfrågan på arbetskraft. N edan presenteras i sammanfattning de
utgångspunkter som kompetensförsörjningsarbetet kommer att utgå i från:

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.sejsocialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ärendenr RS 2015/472

Ledningskontoret
Region Gotland

•

Kompetensförsörjningsarbetet ska ske med en balans mellan ett
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, 1-5 år är ett riktmärke.

•

U tbildning och kompetensutveckling: De som utbildas behöver bli
anställningsbara, utbildningsnivån på Godand behöver höjas,
avvägningar i utbildningsutbud behöver göras,
kompetensförsörjningsarbetet behöver genomsyras av
integrationsperspektiv. Utveckla dialog med studie- och yrkesvägledare,
kompetensförsörjningsarbetet behöver införliva perspektiven
integration, jämställdhet och mångfald, dialog mellan
kompetensplattformen och branschföreträdare är angelägen och det är
av vikt att personer som står till arbetsmarknadens förfogande får
tillgång till kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar som ger den
kompetens arbetsmarknaden efterfrågar.

•

Regionalt/nationellt/internationellt perspektiv:
Kompetensförsörjningsfrågor på Godand beaktas främst utifrån
regional utgångspunkt men med en nationell och internationell
bevakning. Hänsyn till det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Godand 2025 ska tas i arbetet.

•

Efterfrågan och utbud inom näringsliv och offentlig sektor:
Kompetensförsörjningsfrågorna beaktas utifrån behov hos både
näringsliv och offentlig sektor.

Handlingsplanen revideras med ca 1,5 års intervall och en sammanfattning görs
i samband med denna av genomförda aktiviteter. Ledningskontoret säkerställer
att detta sker.

Ledningskontoret
Per Lindskog
regiondirektör
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PLAN

Handlingsplan
för kompetensförsörjning på
Gotland
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av ledningskontoret
Datum 2015-03-18
Gäller 2015-2016
Ärendenr RS 2015/99

Region Gotland i samarbete med följande verksamheter:
Arbetsförmedlingen, Byggmästarföreningen, Företagarna Gotland, LO, LRF,
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Handlingsplan för kompetensförsörjning på Gotland
Bakgrund

Deltagarna i kompetensplattformen på Gotland har utifrån sitt uppdrag, vilket presenteras
mer detaljerat nedan, identifierat ett antal övergripande områden som har stor inverkan på
arbetet med kompetensförsörjning på Gotland. Inom varje område har ett antal utmaningar definierats och utifrån dem har en åtgärdslista tagits fram och presenteras som en bilaga
sist i dokumentet. De verksamheter som ingår i kompetensplattformen har på olika sätt
delaktighet i kompetensförsörjningsarbetet på Gotland. En förhoppning är att resultatet av
samverkan mellan kompetensplattformens deltagare tillsammans bidrar till en bättre
matchning på den gotländska arbetsmarknaden.
Inledning

Inom den kommande tioårsperioden väntas en generationsväxling med ett stort utträde
från arbetsmarknaden liksom ett stort inträde av personer födda på 1990-talet. Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingen - arbetskraftens förändring per län” från
2010 beräknas antalet personer i arbetskraften på Gotland att minska med 200 personer per
år fram till år 2025. Det förväntas leda till en försvårad generationsväxling och omställning
i arbetslivet. En obalans föreligger på arbetsmarknaden med ett näringsliv och en offentlig
sektor som har ett kompetensbehov som inte kan tillgodoses, samtidigt som en förhållandevis hög arbetslöshet råder där kompetens finns men inte efterfrågas. Det visar på tydliga
brister i matchning mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft som särskilt påverkar en
så tydligt avgränsad arbetsmarknadsregion som Gotland.
Definition

Kompetensplattformen har valt att anta den definition av kompetens som beskrivs i slutsatsen i Rapport nr 6 juli 2013 av Ratio 1, ” Vad är kompetens?” av Nils Karlson och Elina
Fergin. Där beskrivs kompetens som förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt
utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer. Kompetens är mer än formell utbildning och kan förstås som en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och
omdömeskunskap. Omdömeskunskap kan även beskrivas som gott omdöme eller bildning.
Var och en av dessa kunskapsformer förutsätter i sin tur olika former av lärande. Det räcker inte med teoretisk utbildning, utan det krävs även praktisk erfarenhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för att bli kompetent.

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Kompetensplattform Gotland

Uppdraget att skapa en Kompetensplattform fick Region Gotland i december 2009 av Näringsdepartementet. Syftet med kompetensplattformen är att bidra till:
• ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
• samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
• ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
• ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de
olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

1
Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. Fokus ligger
på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling.
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Ansvaret för hur kompetensförsörjningsarbetet ska bedrivas är upp till kompetensplattformen att själv avgöra. Region Gotland är sammankallande. Kompetensplattformen har
ingen beslutanderätt utan arbetet bedrivs genom dialog och samverkan mellan de aktörer
som ingår i kompetensplattformen och övriga lämpliga aktörer såsom utbildningsaktörer,
branschnätverk och Inflyttarbyrån. I kompetensplattformen finns deltagare representerade
från följande verksamheter:
Arbetsförmedlingen, Byggmästarföreningen, Företagarna, LO, LRF, Länsstyrelsen, Region Gotland (förvaltningschef Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, HR- direktör, rektor Kompetenscentrum Gotland, rektor Gotlands folkhögskola, strateg arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning), Tillväxt
Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland.
Målsättningen med kompetensplattformens arbete är att genom ökad kunskap och samordning bidra till en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Kompetensplattformen på Gotland har initierat arbetet med denna handlingsplan och en åtgärdslista för kompetensförsörjning på Gotland. Dokumentet har tagits fram i en process i
dialog med deltagarna i kompetensplattformen. Handlingsplanen och åtgärdslistan revideras årligen och i samband med detta görs en sammanfattning av genomförda aktiviteter.
Kompetensplattformens arbete återrapporteras årligen till Näringsdepartementet.
Beräkningsmodell för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning kan förklaras enligt modellen nedan:

Beräkningsmodell, kompetensförsörjning
INPENDLARE
INFLYTTARE

NYUTEXAMINERADE

Tillgång på
arbetskraft

UTFLYTTARE

PENSIONSUTPENDLARE AVGÅNGAR

Tillgång < Efterfrågan
Tillgång > Efterfrågan

BEFOLKNINGSPROGNOS

BRANSCHPROGNOS

Efterfrågan på
arbetskraft

UTBILDNINGSPROGNOS

Brist på arbetskraft
Överskott på arbetskraft

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Utgångspunkter

För att kunna arbeta strukturerat och fokuserat med kompetensförsörjningsfrågor har
kompetensplattformen identifierat ett antal utgångspunkter som ska genomsyra arbetet.
Dessa är:
• tidsperspektiv
• utbildning och kompetensutveckling
• regionalt/nationellt/internationellt perspektiv
• efterfrågan och utbud inom näringsliv och offentlig sektor
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Tidsperspektiv

Kompetensförsörjningsarbetet ska ske med en balans mellan ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, 1-5 år är ett riktmärke. Det kortsiktiga arbetet möter upp arbetsgivares
kompetensbehov i närtid och det långsiktiga arbetet står för hållbarhet och följer därmed
det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Utbildning och kompetensutveckling

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Utbildning hos arbetskraften är en av de mest grundläggande faktorerna för att arbetsgivare
ska kunna tillgodose sitt behov av kompetens. Kompetensplattformen har identifierat följande områden som mest betydelsefulla att utgå ifrån och arbeta vidare med:
1. De som utbildas behöver bli anställningsbara. Anställningsbarhet kan definieras på olika sätt. Lärosäten utbildar t.ex. studenter ur fler perspektiv än kärnområdet för att öka
möjligheter till arbete men också göra dem till goda samhällsmedborgare och kritiskt
tänkande människor. EU har identifierat ett antal nyckelkompetenser som ska leda till
bland annat ökad anställningsbarhet. Dessa är:
• Kommunikation på modersmålet och på främmande språk
• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
• Digital kompetens
• Lära att lära
• Social och medborgerlig kompetens
• Initiativförmåga och företagaranda
• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
2. En identifierad avgörande faktor för att etablera sig in på arbetsmarknaden är en
genomgången gymnasieutbildning med godkända betyg.
3. Utbildningsnivån på Gotland är lägre än nationellt sett och behöver höjas. 2
4. En god dialog mellan elever, studenter, arbetsgivare och studie- och yrkesvägledare är
av vikt för att öka kunskapen om arbetsmarknadens behov samt stötta individer vid val
till olika utbildningar.
5. Avvägningar bör göras gällande utbildningsutbud i förhållande till utbildningskostnader, intresset för utbildningen och arbetsmarknadens kompetensbehov. I vissa fall finns
inte möjligheten att tillhandahålla en utbildning på Gotland och istället rekryteras kompetensen från fastlandet. Balansen i utbudet av utbildningar gäller på såväl gymnasienivå som på högskolenivå, inom komvux, folkhögskola och yrkeshögskola.
6. För att kunna ta tillvara på hela arbetskraften behöver kompetensförsörjningsarbetet
införliva perspektiven integration, jämställdhet och mångfald.
7. Dialog mellan kompetensplattformen och branschföreträdare är angelägen för att samla
in kunskap om arbetsmarknadens behov av kompetens liksom att samla in kunskap
från branschföreträdare gällande utbildningsinnehåll.
8. Med en rådande obalans på tillgång och efterfrågan av arbetskraft är det av vikt att personer som står till arbetsmarknadens förfogande får tillgång till kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar som ger den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar.

2

Folhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistikuppfoljning/folkhalsodata/faktablad/09%20Gotlands%20l%C3%A4n/0980_Gotland.pdf
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Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv:

Främst ska kompetensförsörjningsfrågor på Gotland beaktas utifrån en regional utgångspunkt men både en nationell och internationell bevakning måste ske inom området. Kompetensplattformen ska ta hänsyn till det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland
2025 i sitt arbete. Vårt ö-läge innebär att Gotland som region har andra utmaningar än övriga regioner i Sverige. Vi har inte samma möjligheter att arbeta med inpendling som andra
regioner och möjligheter till inflyttning av arbetskraft ställer delvis andra krav på arbetsgivare på ön jämfört med andra regioner. Regionens litenhet möjliggör dock tydlig avgränsning och överblick av och mellan aktörer.
Identifierade frågor att ta hänsyn till inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet är:
1. Regionen står inför en generationsväxling där ungdomar utan arbetslivserfarenhet behöver beredas plats på arbetsmarknaden samtidigt som en åldrande befolkning ställer
stora krav på den offentliga sektorn.
2. Rekrytering av specifik kompetens ur ett nationellt och internationellt perspektiv i de
fall där det regionala utbildningsutbudet inte kan tillgodose kompetensbehovet. Vid rekrytering av kompetens utanför Gotland tillkommer frågor som rör tandemrekrytering,
boende, barnomsorg osv. Dessa frågor är viktiga för att attrahera efterfrågad kompetens till ön.
3. Hur man arbetar med kompetensförsörjningsarbete nationellt och inom andra regioner
behöver fortsatt följas inom den regionala kompetensplattformen.
Efterfrågan/utbud, näringsliv och offentlig sektor:

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Kompetensförsörjningsfrågorna beaktas utifrån både näringslivet och den offentliga sektorn. Med tanke på regionens storlek finns svårigheter att identifiera kompetensbehov på
yrkesnivå medan det är något lättare på branschnivå. Brist på rätt kompetens anges av gotländska företagare som ett av hindren för tillväxt 3. Det finns behov att ta fram underlag
och kunskap om kompetensbehov på yrkesnivå inom näringslivet. På sikt kan det bli aktuellt att definiera nya behov av yrken och branscher. De kompetenser och yrken som kompetensplattformen identifierat som efterfrågade är: 4
Kockar
Läkare
Barnmorskor
Sjuksköterskor
Specialistsjuksköterskor
Slaktare
Undersköterska/skötare
Lastbilsmekaniker
Mjukvaru- och systemutvecklare
IT- kompetens
Socialsekreterare
Tandsköterskor
Medicinska sekreterare
Lantarbetare
Driftsledare och förmän inom lantbruk
Kompetens inom förädling av råvaror
3

Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015
Identifierade behov bygger på statistik från Arbetsförmedlingens prognos- en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken
i länet under 2014-2015, identifierade kompetensbehov utifrån genomförda dialogmöten med näringslivet på Gotland och dialog med
HR- direktör inom Region Gotland.
4
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Kompetens inom livsmedelsproduktion
Destinationsutvecklare till besöksnäringen
Språkkunskaper
Rådgivarkompetens inom lantbruk
Produktionsledare/chefer inom byggsektorn

Överskottsyrken 5

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Administratörer/Sekreterare (gäller dock inte medicinska sekreterare)
Barnskötare
Ekonomiassistenter
Försäljare dagligvaror
Försäljare fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Truckförare
Vaktmästare

5

Arbetsförmedlingen, tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2015 för ett urval av yrken i länet
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Bilaga 1

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Åtgärder i kompetensplattformen (KPF) under 2015 med syfte att samarbeta för bättre matchning
mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft på Gotland

Vem ansvarar

Åtgärd i KPF

Inhämta kunskap om
näringslivets kompetensbehov

Uppföljande dialogforum
med branschorganisationer

Inhämta kunskap om
näringslivets kompetensbehov

Småföretagarbarometern
presenteras i KPF

Företagarna Gotland

Under 2015 efter att
rapporten är klar

Inhämta kunskap om
näringslivets kompetensbehov

Arbetsmarknadsprognos
presenteras i KPF

Arbetsförmedlingen

VT-15,

Inhämta kunskap om
näringslivets kompetensbehov

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät presenteras i
KPF

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv

Under 2015 efter att
rapporten är klar

Höja anställningsbarheten/
företagsamheten

Ev. implementering av
Arbetsmarknadskunskap i
skolan

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

KPF, arbetsgivare

2015

Höja kompetensnivån

Information om fortsatt
diskussion kring en ev.
implementering på Gotland
av projekt motsvarande
”Esmeralda” på Uppsala
universitet

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Företrädare i KPF från
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

2015

Höja kompetensnivån

Delaktighet i utbildningsfrågor inom ramen för arbete
med Årets Tillväxtkommun
2018

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

2015-2018

Stärka samarbetet kring
kompetensförsörjning

Identifiera viktiga aktörer
för KPF att kommunicera
med

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Löpande 2015

Avvägningar i utbildningsutbud

Identifiera behov av kommande vuxenutbildningar

Kompetenscentrum Gotland, rektor

Stående punkt vid
varje möte i KPF

Avvägningar i utbildningsutbud

Identifiera behov av kommande YH- utbildningar

Kompetenscentrum Gotland, rektor

VT-15

Sprida kunskap om Kompetensplattformens
analyser om utbud och
efterfrågan på arbetskraft

Delta vid lämpliga möten
och arrangemang

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

2015

Sprida kunskap om Kompetensplattformens
analyser om utbud och
efterfrågan på arbetskraft

Undersöka möjlighet att på
Gotland använda framtagna
matchningsindikatorer

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

VT-2015

Sprida kunskap om Kompetensplattformens
analyser om utbud och
efterfrågan på arbetskraft

Identifiera behov av kommunikation till studie- och
yrkesvägledare

Arbete med integration

Information från integrationsnätverket till KPF

Kompetenscentrum Gotland, rektor

Löpande 2015

Arbete med integration

Bevaka frågan om ökat
flyktingmottagande och
behov av åtgärder för att ta

Kompetenscentrum Gotland, rektor

Löpande 2015

Arbetsförmedlingen verksamhetssamordnare

Medverkande

Tid för
genomförande

Övergripande syfte

Branschföreträdare

VT-15
Återrapport till KPF
möte 2

Och Region Gotland Strateg Arbetsmarknad/ kompetensförsörjning

HT -15

Region Gotland

Löpande 2015
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Åtgärd i KPF

Vem ansvarar

Tid för
genomförande

Medverkande

tillvara kompetens
Rekrytering av kompetens till Gotland

Representant från KPF
deltar i arbetsgivarnätverket

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Löpande 2015

Bevaka vad som sker
inom kompetensförsörjnings-arbete nationellt

Samordnaren för kompetensplattformen deltar i
nationellt kompetensplattformsnätverk

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Löpande 2015

Information kring finansieringsmöjligheter bland
annat EU- strukturfonder

Få kunskap om kommande
strukturprogram

Region Gotland
Strateg Arbetsmarknad/
kompetensförsörjning

Tillväxtverket och ESF

Januari -15

Uppföljning av åtgärder för bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft på
Gotland under 2014

Övergripande
syfte

Åtgärd i KPF

Vem ansvarar

Inhämta kunskap om
näringslivets kompetensbehov

Kvalitativ undersökning angående
näringslivets kompetensbehov

Arbetsförmedlingen,

Höja anställningsbarheten/
företagsamheten

Kvalitativ undersökning gällande näringslivets kompetensbehov

Arbetsförmedlingen,

Höja kompetensnivån

Kvalitativ undersökning gällande

Arbetsförmedlingen,

näringslivets kompetensbehov
Avvägningar i

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

utbildningsutbud

Kvalitativ undersökning gällande näringslivets kompetensbehov

Region Gotland

Region Gotland

Region Gotland

Arbetsförmedlingen,
Region Gotland

Sprida kunskap om
Kompetensplattformens analyser
om utbud och efterfrågan på arbetskraft

Ta fram kommunikationsplan för information om handlingsplanen och
kompetensplattformens arbete

Kompetensplattform

Arbete med integration

Integrationsnätverket informerar Kompetensplattformen

Länsstyrelsen

Sprida kunskap om
Kompetens-

Dialog med studieoch yrkesvägledare

Kompetensplattform

Medverkande

Tid för
genomförande

Kompetensplattform,
representanter från
näringslivet, RegLab

Region Gotland

Kompetensplattform,
representanter från
näringslivet, RegLab

Region Gotland

Kompetensplattform,
representanter från
näringslivet, RegLab

Region Gotland

Kompetensplattform,
representanter från
näringslivet, RegLab

Region Gotland

Genomfört


Arbetsförmedlingen


Arbetsförmedlingen


Arbetsförmedlingen


Arbetsförmedlingen
Kompetensplattform

Pågår löpande

Ej genomfört

Studie- och yrkesvägledare, utbildningsaktörer

Kompetensplattform

Pågår löpande

Kompetensplattform

Kontakter har
etablerats under
2014

plattformens analyser
om utbud och efterfrågan på arbetskraft
Dialog med branschnätverk om kompetensbehov

Identifiera och
kartlägga branschnätverk

Kompetensplattform
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Rekrytering av

Workshop med
arbetsgivare för att
identifiera samverkansmöjligheter

Inflyttarbyrån

Kompetensplattform

Bevaka vad som sker
inom kompetensförsörjningsarbetet
nationellt

Samordnaren för
kompetensplattformen deltar i nationellt kompetensplattformsnätverk

Samordnaren för
kompetensplattformen

Kompetensplattform

Arbeta för jämnare
balans mellan tillgång
och efterfrågan på
arbetskraft

Årligen följa prognoser och utredningar
kring regionalt
kompetensbehov

Kompetensplattform

Ansöka om medel

Förarbeta ansökan
till Tillväxtverket

Kompetensplattform

kompetens till Gotland

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

Handlingsplan för kompetensförsörjning på Gotland

Inflyttarbyrån
Kompetensplattform



Pågår löpande

Pågår löpande
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Bilaga 2

Utbildningsaktörer på Gotland och möjliga samarbetspartners till
kompetensplattformen
Uppsala universitet Campus Gotland
Kompetenscentrum Gotland

Yrkeshögskola

Inga utbildningar pågår,
sex ansökningar har
skickats in under 2014

Privata
utbildnings
aktörer,
studie
förbund

Folkhög
skola
Hemse
Fårösund

Lövsta
landsbygdscentrum
Naturbruks
program
Vuxenutbildning

Gymnasie
Skola
1 kommunal skola
2 fristående
skolor

-Grundläggande
vuxenutbildning
-Gymnasial vuxenutbildning
-Utbildning i svenska för
invandrare
-Yrkesutbildning och
lärlingsbildning för vuxna
-Studie- och yrkesvägledning
för vuxna på Gotland
-Lärcentra för
vuxenstuderande från
grundskolenivå till
högskolenivå

Grundskola
30 regionala skolor, 5 fristående skolor, grundsärskola, gymnasiesärskola och lärvux

Kompetensplattform

Arbetsförmedlingen, Byggmästarföreningen, Företagarna Gotland, LRF, Uppsala universitet Campus Gotland, LO,
Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxt Gotland

Ärendenr RS 2015/99 Datum 2015-03-18

ESF- fonden

Branschnätverk,
dialogforum

Arbetsgivarnätverk

Nationellt nätverk
kompetensförsörjn.

Inspiration Gotland,
Inflyttarbyrån
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Ärendenr RS 2015/169

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 13 mars 2015

Regionstyrelsen

Månadsrapport. Februari 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut

•
•

Nämnderna ska fortsätta effektiviseringsarbetet med inriktning att
uppnå ett positivt resultat vid årets slut
Vidtagna och planerade effektiviseringsåtgärder för att uppnå positivt
resultat 2015 redovisas i delårsrapport 1/2015

Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för februari.
Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till 64,6 Mkr. Underskott beräknas för hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 Mkr),
socialnämnden (-30 Mkr), byggnadsnämnden (-0,7) Kultur och fritidsnämnden
(-0,6). Regionstyrelsen (Politikerorganisationen, Ledningskontoret och
Serviceförvaltningen) prognostiserar ett överskott, 6,7. Övriga lämnar prognos
enligt budget.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen är
bekymmersam, framförallt inom hälso- och sjukvårdsnämnden där trenden är
fortsatt negativ och inom socialnämnden, där det dock i prognosen ser ut som
man fortsatt visar ett stort underskott men i jämförelse med bokslut 2014 går i
en positiv riktning. Utöver detta har vi troligen ett helägt dotterbolag med
negativt kapital på 11-15 mnkr som kommer att behöva täckas.
Årets första skatteprognos genererade även den negativa nyheter mot tidigare
prognoser, ca -20 mnkr.
Målet att ha en buffert på 1 procent av nettokostnaden syns svårt att uppnå för
alla de större nämnderna. Ledningskontoret bedömer att det pågående
effektiviseringsarbetet måste ges fortsatt stort uppmärksamhet och prioriteras
ytterligare. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas i delårsrapport 1/2015.
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Ärendenr
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Region Gotland

Sammanställning av månadsrapport per
nämnd/förvaltning, Mkr
Nämnd/förvaltning

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

Per Lindskog

tf regiondirektör

Budget
2015

Bokslut
2014

227,4
189,8
21,6
13
140
1126,5
293,7

Prognos
(Helårsavvikelse)
6,7
0
-0,7
0
-0,6
0
0

1172,2
1329,8
4514

-30
-40
-64,6

-31,3
-34,5
-13,8

19,8
23,8
1,5
1,6
0,1
7,2
-2

2
RS 2014/629

Ledningskontoret

Ärendenr

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2015-03-16

Regionstyrelsen

Detaljplan för del av Visby Innerstaden 1:2, granskning

Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks.
Bakgrund

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utbyggnad aven kaj för
kryssningstrafik. I förslaget ingår även en utfyllnad för framtida hamnverksamheter samt en byggrätt för magasin och verkstad. Till planhandlingarna hör en miljökonsekvensbeskrivning (plan-MI<B). Som ett
komplement till denna finns även en MKB som upprättades i samband med
den prövning av kryssningskajens lokalisering enligt miljöbalken som gjordes
2011. Vid denna prövning redovisades ett primärt sydligt läge söder om södra
vågbrytaren samt ett alternativt läge utanför den norra vågbrytaren. Dessutom
redovisades ett nollaiternativ. Genom mark- och miljödomstolens dom erhölls
tillstånd för en lokalisering i det södra läget, vilket är identiskt med det område
som nu är föremål för detaljplanering.
Plan förslaget har stöd såväl i översiktsplanen för Godand som i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet där hamnen är avsatt som
utredningsområde med intentionen att möjliggöra en fortsatt utveckling av de
hamnanknutna verksamheterna. Dessutom finns stöd för anläggandet aven
kryssningskaj i det nyligen godkända planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik och Holmen.
Till grund för den framtida utvecklingen av kryssningstrafik ligger det avtal
mellan Region Godand och Copenhagen Malmö Port (CMP) som godkändes
av region fullmäktige i augusti i 2014.
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Den planerade kryssningskajen kommer att samtidigt kunna ta emot två
kryssningsfartyg med längder upp till 340 meter. I den nordöstra delen av
utfyllnads området planeras en mottagnings byggnad för kryssningsresenärer.
Vid den nordvästra delen av utfyllnads området anläggs en 30 meter lång
barkasskaj. Turistbussar och taxibilar kommer att kunna utnyttja
parkeringsplatser i anslutning till kryssningskajen. Fordonstrafiken till kajen
ansluter till Färjeleden via den befintliga cirkulationsplatsen norr om området.
Gång- och cykeltrafik leds till den befintliga Ge-vägen på den västra sidan av
Färjeleden. Kryssningsresenärerna kommer antingen att kunna tas sig till fots
in till innestaden eller välja att transporteras med buss.
Bedömning

Byggandet aven kryssningskaj bedöms få betydande positiva ekonomiska och
sociala konsekvenser för utvecklingen på Godand. De bedömda störningarna
vid ett plangenomförande förutsätts kunna minimeras genom de förslag till
åtgärder, undersökningar och kontrollprogram som redovisas i tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningar.
De synpunkter som framfördes av regionstyrelsen under samrådsskedet har
tagits tillvara i nuvarande planförslag. Ledningskontoret föreslår att planförslaget tillstyrks.

/~ngSkontoret
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Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr RS 2014/660
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2015-03-20

Regionstyrelsen

Detaljplan, Visby Artilleriet 1:33, kv Malajen m fl, antagande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet aven förskola samt
bostäder i form av småhus. Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Det aktuella pianområdet har tidigare ingått i det större planförslag för
kvarteret Sergeanten m fl som varit ute på samråd under sensommaren 2014.
För att undvika förseningar av byggandet av den förskola som ingått i planen
har en del av planen brutits ut i ett separat planförslag - kvarteret Malajen.
PIanområdet ligger centralt beläget i Visby med närhet till kollektivtrafik,
handel och service. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas mot
handelsområdena i såväl Östercentrum som Stenhuggaren. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för kvarteret Sergeanten inför samrådet
bedöms vara aktuell även för kvarteret Malajen sånär som de frågor som rör
VA, avfall och energi. Dessa frågor löses genom anslutning till kommunalt VA,
plats för källsortering kommer att finnas inom bostadsområdena medan
energiförsörjningen kommer att lösas genom anslutning till fjärrvärmenätet.
Förskoletomten är dimensionerad för fem avdelningar som kommer att byggas
ut i två etapper. Bostadshusen i form av villor, rad- eller kedjehus lokaliseras
mot naturområdet. En blandning av upplåtelseformer kommer att eftersträvas.
Stor vikt kommer att läggas på att göra området attraktivt, lättillgängligt och
tryggt för alla kategorier av invånare och besökare. Det gäller inte minst
utvecklingen av grönstrukturen där närheten till A 7-fältet erbjuder rika
möjligheter till rekreation och motion.
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Upprättandet av ett exploateringsavtal är inte aktuellt för anläggandet av
förskolan. Däremot kommer det att bli aktuellt i samband med kommande
markförsäljning i områden där bostäder kommer att uppföras.
De yttranden som inkommit under granskningsskedet har endast föranlett
smärre ändringar av tidigare planförslag.
Bedömning

Under granskningsskedet tillstyrkte regionstyrelsen planförslaget men
framförde att lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas. Det har,
enligt planförfattaren, visat sig att lokalt omhändertagande av dagvatten inte är
möjligt i detta fall på grund av nivåskillnaderna inom området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/742

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum Den 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Visby Snäckgärdet 1 :28 m fl
(S näck Camping), antagande
Förslag till beslut
Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av den beflntliga turismverksamheten.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl
detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i
mitten av 2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i
avvaktan på att en detaljplan skulle utarbetas. Detaljplanen antogs av dåvarande
kommunfullmäktige i december 2007. I mars 2010 upphävde Regeringsrätten
den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg att den expansion av
campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i den fördjupade
översiktsplanen för norra Visby (antagen av dåvarande kommunfullmäktige i
september 1995). I denna plan är området angivet som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett
planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden
i februari 2012. Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samrådsskedet inkom det så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att
omarbeta planen och gå ut på förnyat samråd. Det slutliga planförslag som nu
behandlas följer planprogrammets intentioner.
Slutsatserna i den MKB som upprättats är att ett plangenomförande kommer
att medföra förändringar i miljön men att de, med de skyddsåtgärder som
föreslås, kan accepteras och därmed inte bedöms förhindra ett genomförande
av planen.
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Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/ förordnande om naturreservatet Godandskusten
inom områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av
detaljplan m m täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från
markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
Kvartersmarken kan enligt planförslaget uppdelas i åtta fastigheter som kan
upplåtas till lämpliga exploatörer.

Bedömning
I regionstyrelsens remissvar under granskningsskedet framfördes synpunkter
på att perioden för rörlig camping bör förlängas till och med november, att
maximalt fem avstyckade fastigheter bör tillåtas samt att regionen inte bör vara
huvudman för allmän platsmark. Den förstnämnda synpunkten har tillgodosetts genom att tidpunkten för när området skall vara evakuerat och avstädat
förlängs från vecka 38 till vecka 48. När det gäller de övriga synpunkterna
föreslås inga ändringar i planförslaget. I utställningsudåtandet förklaras
motiven för detta.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/613

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-18

Regionstyrelsen

Detaljplan för Eskelhem Unghanse 1:28, granskning

Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks men ambitionen skall vara att lösa dagvattenfrågan
genom lokalt omhändertagande.
Bakgrund

PIanområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark
(detaljplan antagen 1979-12-20). Syftet med det nya planförslaget är att
möjliggöra byggandet aven förskola i Toftaområdet. Byggnaden kommer att
placeras i ett grönområde i anslutning till ett befintligt bostadsområde. I
anslutning till pianområdet fInns redan idag en fotbollsplan och lekplats.
Närheten till naturen och den trygga närmiljön medför, enligt planförfattaren,
mycket goda förutsättningar för att skapa en attraktiv miljö för barnen.
Planförslaget medger byggandet aven förskola med tre avdelningar samt tillhörande gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planen kommer marken att
markeras som "Skola" vilket ger en flexibilitet inför framtida utnyt*nde. Förutom en viss trafIkökning bedöms inte ett plangenomförande medföra några
negativa konsekvenser för närmiljön. F ör att öka trafIksäkerheten kommer
lämpliga åtgärder att vidtas vilket ger positiva effekter såväl för barnen som för
närboende grannar. Området är förhållandevis väl tillgängligt genom kollektivtrafIk och skolskjutsar.
Bedömning

Planförslaget ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner, att underlätta
ett permanentboende på landsbygden. I Toftaområdet finns många barnfamiljer där föräldrarna dagspendlar mot Visbyområdet. Att kunna lämna sina
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barn i närheten av bostäderna utgör ett viktigt steg i ambitionen att underlätta
boendet utanför tätorterna för barnfamiljer.
De synpunkter som kommit in under samråds skedet har endast föranlett några
smärre justeringar av planförslaget. De synpunkter som framförts av regionstyrelsen avseende omhänder tagandet av dagvatten har dock inte beaktats.

Ledningskontoret

Per Lindskog
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/48

Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 27 mars 2015

Regionstyrelsen

Transportköp av fastigheten Fide Odvalds 1 :47 ("Fideskansen")

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar om att förvärva fastigheten Gotland Fide Odvalds 1:47 för
100000 kronor från Staten genom FortifIkationsverket, för att omedelbart
transportera köpet med oförändrade villkor till Gotlands Försvarsmuseum. Köpet
fInansieras med intäkten från Gotlands Försvarsmuseum.

Bakgrund
Skansen i Fide är belägen inom fastigheten Fide Odvalds 1:47. Anläggningen är
uppförd på 1960-talet och utgörs av ett militärt skyddsvärn nergrävt i jorden med ett
kanontorn över. Där fInns en intakt kanon kvar, en 7,5 cm stridsvärnskanon modell
1942. Denna är den enda kvarvarande på Gotland och enligt uppgift den enda i hela
Sverige.
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Fide Odvalds 1:47 omfattar 4 240 kvm och är belägen utmed vägen mot Hamra.
Fastigheten är i övrigt obebyggd. Fortifikationsverket är ägare till fastigheten och
värnet. Verket har för avsikt att avyttra fastigheten och Region Gotland har i
samband med detta uppvaktats av företrädare för Hoburgs Hembygdsförening och
Gotlands Försvarsmuseum med begäran om stöd i arbetet med att bevara värnet.
Fortifikationsverket får enligt gällande regelverk genomföra direktförsäljning till en
kommun. Föreslagen lösning som tagits fram bygger på att Region Gotland förvärvar
fastigheten och omedelbart därefter transporterar köpet till Gotlands
Försvarsmuseum. Köpeskillingen har bestämts till 100 000 kronor. Tillträdesdag är
2015-04-27.

...,

CI)

s
8:29

I;:::::::::::::~::::.

Ett köpekontrakt för region Gotlands förvärv av fastigheten från Fortifikationsverket
har tagits fram. Kontraktet reglerar bland annat ansvaret för eventuella föroreningar
som kan finnas inom området. Om det bedöms nödvändigt för att fortsätta med
nuvarande markanvändning ska Fortifikationsverket bekosta nödvändig
efterbehandling ned till graden "mindre känslig markanvändning". Behov av
ytterligare efterbehandling för ändrad markanvändning bekostas inte av säljaren.
Detta köpekontrakt kompletteras av ett avtal om transportköp där Region Gotland
transporterar köpet till Gotlands Försvarsmuseum med oförändrade villkor. Region
Gotland ställer ut en faktura till Gotlands Försvarsmuseum på 100 000 kronor,
fakturan ska betalas i förväg innan tillträdesdagen. Region Gotland betalar därefter
köpeskilling om 100 000 kronor till Fortifikationsverket i samband med överlåtelsen.

Bedömning
Ledningskontoret är positivt till att medverka för att ge Gotlands Försvarsmuseum
möjlighet att bevara den militärhistoriska anläggningen. Det föreslagna
arrangemanget med transportköp bedöms inte komma att medföra vare sig
kostnader eller omfattande arbetsinsatser för regionen.

b
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Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar om att förvärva fastigheten
Gotland Fide Odvalds 1:47 för 100 000 kronor från Staten genom
Fortifikationsverket, för att omedelbart transportera köpet med oförändrade villkor
till Gotlands Försvarsmuseum. Parterna är överens om att Gotlands
F örsvarsmuseum ska betala den överenskomna köpeskillingen om 100 000 kronor till
Region Gotland i förskott innan Region Gotland genomför fastighetsaffåren med
Fortifikationsverket. Det föreslås att köpet finansieras med intäkten från Gotlands
Försvarsmuseum.
Ledningskontoret

Per Lindskog
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Bilagor:

Bilaga 1. Köpekontrakt
Bilaga 2. Avtal om transportköp
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STA TEN GENOM FORTIFIKA TIONSVERKET
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Överlåtelse av fastigheten Fide Odvalds 1:47
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Detta KÖPEKONTRAKT ("Köpekontraktet") har träffats mellan:
(1)

STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET, org.nr 202100-4607, med adress
Kungsgatan 43, 631 89 Eskilstuna, ("Säljaren"); och

(2)

REGION GOTLAND, org.nr. 212000-0803, med adress, Visborgsallen 19,62181 Visby
("Köparen")

BAKGRUND
A.

Säljaren äger fastigheten Fide Odvalds 1:47 ("Fastigheten"). Se karta bilaga 1.

B.

Säljaren önskar överlåta Fastigheten till Köparen och Köparen önskar förvärva Fastigheten
på de villkor som framgår av detta Köpekontrakt.

c.

Mot bakgrund av ovanstående har parterna enats om följande.

l.

ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av detta
Köpekontrakt.

2.

KÖPESKILLING OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

2.1

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår totalt till 100000 kronor ("Köpeskillingen").

2.2

Äganderätten till Fastigheten ska övergå till Köparen på Tillträdesdagen när
Köpeskillingen har erlagts i enlighet med vad som anges i punkt 3.

3.

KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köparen ska erlägga Köpeskillingen enligt följande:
(a)

Senast på Tillträdesdagen betalas hela Köpeskillingen genom kontant inbetalning
till Säljarens BG SOS2-3711med angivande av referensnummer 12051707.

4.

INTÄKTER OCH KOSTNADER

4.1

De intäkter från Fastigheten och de kostnader för Fastigheten som belöper på tiden fram till
Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Säljaren. De intäkter från Fastigheten och
de kostnader för Fastigheten som belöper på tiden från och med Tillträdesdagen
tillkommer respektive belastar Köparen. Den som äger Fastigheten den 1 januari respektive
år är skyldig att betala fastighetsskatt.

16
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5.

TILLTRÄDESDAG
Köparen ska tillträda Fastigheten senast 2015-04-27 ("Tillträdesdagen") eller tidigare då
hela köpeskillingen erlagts ..

6.

ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN
På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas i angiven ordning:

7.

(a)

Köparen ska betala Köpeskillingen

(b)

Säljaren ska, efter det att Köpeskillingen erlagts i sin helhet, till Köparen utfärda
en kvittens avseende mottagandet av Köpeskillingen; och

(c)

Säljaren ska till Köparen överlämna (i) handlingar som Säljaren har i sin besittning
och som hör till Fastigheten och är av betydelse för Köparens innehav av
Fastigheten; (ii) fastighetsrelaterade avtal i original.

SÄLJARENS GARANTIER
Säljaren garanterar gentemot Köparen att följande förhållanden är riktiga på
Tillträdesdagen (om inte annan tidpunkt anges nedan):

7.1

Fastigheten

7.1.l

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare av Fastigheten.

7.1.2

Samtliga föremål på Fastigheten som enligt lag kan utgöra fastighets-, byggnads eller
industritillbehör utgör sådana fastighets-, byggnads- eller industritillbehör.

7.1.3

Fastigheten besväras inte av några penninginteckningar.

7.1.4

Fastigheten besväras inte av några andra belastningar än de som framgår av
fastighetsregisterutdraget i bilaga 2.

7.2

Förelägganden och tvister

7.2.1

Säljaren har på dagen för detta Köpekontrakts undertecknande inte erhållit föreläggande,
påpekande eller motsvarande från domstol eller myndighet avseende Fastigheten.

7.2.2

Fastigheten är på dagen för detta Köpekontrakts undertecknande inte föremål för rättegång,
skiljeförfarande eller annan tvist.

8.

ÅTAGANDEN

8.1

Förvaltning
Under perioden mellan dagen för detta Köpekontrakts undertecknande och Tillträdesdagen
ska Säljaren förvalta Fastigheten på ett ansvarsfullt sätt i överensstämmelse med tidigare
praxis och god affårssed på fastighetsmarknaden i Sverige.
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8.2

Bortforsling av lös egendom

8.2.1

Säljaren ska senast på Tillträdesdagen ha forslat bort lös egendom som inte ingår i
överlåtelsen enligt detta Köpekontrakt.

8.3

Miljöansvar
Ansvaret för eventuell efterbehandling regleras i 10 kap miljöbalken (1998:808) och ska
tillämpas med följande förtydligande. Staten genom Fortifikationsverket bekostar i
förekommande fall efterbehandlingsåtgärder som beslutas av tillsynsmyndigheten
Generalläkaren. Efterbehandlingsåtgärden sker dock endast till graden "mindre känslig
markanvändning" (såsom detta begrepp definierats i Naturvårdsverkets Rapport 5976)
varvid utgångspunkten ska vara Försvarsmaktens historiska markanvändningsändamål
avseende Fastigheten. Något behov av ytterligare efterbehandling i anledning av att
Köparen avser att ändra markanvändnings ändamålet bekostas inte av Fortifikationsverket.
Staten, eller den som på statens uppdrag, i förekommande fall, ska utföra
efterbehandlingen medges fritt tillträde till den överlåtna Fastigheten för att genomföra
arbetet.

8.4

Stämpelskatt
Köparen ska betala stämpelskatt (inklusive expeditionsavgifter) för sitt förvärv av
Fastigheten.

8.5

Lagfart m.m.
Köparen ska söka lagfart på sitt förvärv av Fastigheten så snart som möjligt efter
Tillträdesdagen och inte senare än inom tre månader från Tillträdesdagen. Köparen skall
dessutom låta uppdatera taxeringsinformationen så att den överensstämmer med
Fastighetens faktiska användande.

9.

ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR

9.1

Köparen har rörklarat sig väl insatt i rådande planbestämmelser och hur Fastigheten får
användas och vad som kan komma att gälla vid en vidare exploatering av Fastigheten för
annat ändamål än pågående markanvändning.

9.2

Fastigheten överlåts i befintligt skick och garantierna i punkt 7 är de enda garantier som
Säljaren ställer avseende Fastigheten. Köparen har inte rätt att förlita sig på, och har inte
förlitat sig på, någon annan information, uttalande eller garanti (uttrycklig eller implicit)
oavsett om den grundar sig på köplagen (1990:931), jordabalken (1970:994), annan
tillämplig lag eller i övrigt. Köparen har beretts tillfälle att genomföra en undersökning av
Fastigheten. Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar, och kan därmed inte göra några
påföljder gällande, för eventuella fel och brister i Fastigheten av vad slag det än må vara,
såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel,
rådighetsfel och fysiska fel och brister, förutom i den utsträckning detta uttryckligen
garanteras under garantierna i punkt 7 eller Säljaren påtar sig ansvaret enligt punkt 9.3
(Miljöansvar). Köpeskillingen för Fastigheten har fastställts med beaktande härav.

9.3

Inom fastigheten finns en fd. militär anläggning bestående av betongvärn och ett pjäsvärn.
Dessa är ej avvecklade utan sköts idag av den lokala hembygdsföreningen. Själva pjäsen
ägs och rörvaltas av SFHM i Tingstäde vilka också innehar vapenlicens.
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10.

ÖVRIGT

10.1

Meddelanden
Meddelanden enligt detta Köpekontrakt ska lämnas skriftligen till respektive parts adress
som anges i inledningen till Köpekontraktet.

10.2

Ändringar och tillägg
Ändringar i eller tillägg till detta Köpekontrakt ska vara skriftliga och ska undertecknas av
parterna för att vara giltiga.

Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort: Eskilstuna

Datum:

STA TEN GENOM FORTIFIKA TIONSVERKET

KM Svärd, Fastighetsstrateg

Ort: Visby
REGION GOTLAND

Datum:
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Transportköp
Härmed transporteras köpet mellan å ena sidan Staten genom Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
och å andra sidan Region Gotland i ingiven fångeshandling daterad .............. ..
2015 avseende fastigheten Gotland Fide Odvalds 1:47 för samma köpeskilling
ETTHUNDRATUSENIl 00 000 kronor/, och även i övrigt på oförändrade villkor, till Gotlands
Försvarsmuseum, org nr 802433-4297.
Som information och förtydligandebiläggs följande text rörande efterbehandling ur villkoren i köpekontraktet.
Ansvaretför eventuell efterbehandling regleras i 10 kap miljöbalken (1998:808) och ska tillämpas medföljande
förtydligande. Staten genom Fortifikationsverket bekostar iförekommandefall efterbehandlingsåtgärder som
beslutas av tillsynsmyndigheten Generalläkaren. Efterbehandlingsåtgärden sker dock endast till graden "mindre
känslig markanvändning" (såsom detta begrepp definierats i Naturvårdsverkets Rapport 5976) varvid
utgångspunkten ska vara Försvarsmaktens historiska markanvändningsändamål avseende Fastigheten. Något
behov av ytterligare efterbehandling i anledning av att Köparen avser att ändra markanvändningsändamålet
bekostas inte av Fortifikationsverket.
Konkret innebär det att om ändamålet och användningen av marken ändras till t ex vad som enligt
Naturvårdverkets begrepp benämns känslig markanvändning godtar köparen att anvaret för ev. framtida
efterbehandlingsåtgärder åvilar denne och att framtida anspråk inte kan riktas mot Fortifikationsverket. Sådant
anspråk kan på samma grunder inte heller riktas mot Region Gotland i denna fråga i och med detta transportköp.
Ansvaret åvilar förvärvaren.

Undertecknade överlåtare och förvärvare försäkrar härmed på heder och samvete,
1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller skall lämnas utöver vad
som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen
2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i villkoren för tidigare
förvärv än vad som angetts i den ingivna överlåtelsehandlingen
3) att förhållanden som avses i 7 § andra stycket i lagen om stämpelskatt inte föreligger.
Förvärvaren förbinder sig att betala köpeskillingen till Region Gotland, bankgirokonto
339 - 8328, med angivande av vad köpeskillingen avser, i samband med förvärvet av berörd fastighet
så att inbetald köpeskilling kan utgöra den köpeskilling som Region Gotland ska betala till
Fortifikationsverket samt att denne omgående ansöker om lagfart.

/

2015

/

2015

För Gotlands Försvarsmuseum

Visby den

Rolf Larsson
ordförande

Robert Knutas
kassör

För Region Gotland

Visby den

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Patric Ramberg
teknisk direktör

Ovanstående överlåtares namnteckningar bevittnas:

!
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Ärendenr RS 2015/190

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Försäljning av del av Gammelgarn Gartarve 1:33
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättade överenskommelse om
fastighetsreglering med NN och NN.

Bakgrund

Lantmäteriförrättning pågår avseende avstyckning av tre småhustomter från
fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1, ägd av NN och NN (nedan kallad
fastighetsägaren). För angöring till dessa tomter behöver väg tas över regionens
fastighet Gammelgarn Gartarve 1:33 (rödmarkerat område på
förrättningskartan nedan). Detta område används redan som väg för angöring
till bl a Gartarve 4:1 och i samband med förrättningen kommer nu en
gemensamhetsanläggning för detta ändamål att bildas där även de nybildade
fastigheterna ska ingå.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn/bn/mhn@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 2015/190

Region Gotland

Området som kommer att belastas av denna gemensamhetsanläggning utgörs
av en remsa på ca 8 x 90 m. Som framgår av kartan nedan angörs resterande
del av 1:33 inte via detta område och regionen äger inte heller någon annan
fastighet som för sin angöring är beroende av denna väg.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/190

Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att regionen inte har någon
användning för det aktuella området och att det därför kan avyttras. Lämpligen
kan detta ske i samband med pågående lantmäteriförrättning då området får
regleras över till fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1. En överenskommelse
om fastighetsreglering har upprättats med fastighetsägarna. Områdets
ekonomiska värde utgörs endast av dess funktion som angöringsväg.
Överenskommet pris för den mark som regleras är 7 kr/kvm, vilket ungefär
motsvarar priset för produktiv skogsmark i Götaland. En fördel med åtgärden
är att regionens fastighet Gartarve 1:33 inte kommer att belastas av
gemensamhetsanläggning och vid eventuella framtida avstyckningar kommer
regionen därför inte att bli berörd av dessa lantmäteriförrättningar. Kostnaden
för förrättningen står fastighetsägarna för.
Köpeskillingen för mark som regleras är beroende av utfallet av förrättningen,
men beräknas komma att uppgå till ungefär 5 000 kr. Ledningskontoret
föreslår att regionstyrelsen godkänner upprättade överenskommelse om
fastighetsreglering med NN och NN.
Ledningskontoret

Per Lindskog
t.f. Regiondirektör

3 (3)
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Led ningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/178
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 24 mars 2015

Regionstyrelsen

Försäljning av fastighet, Vänge Hägvalds 1:54
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Vänge Hägvalds 1:54 till Bernt
Gräsmans Transport AB för en köpeskilling om 175 000 kronor och i övrigt i
enlighet med upprättat köpekontrakt.

BakgrundFastigheten Vänge Hägvalds 1:54 är belägen intill Vänge skola och utgörs
huvudsakligen av ett gräsområde, hela fastigheten är drygt 15 000 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förfrågan från en privatperson om att
tillåtas förvärva området. Barn- och utbildnings förvaltningen har tillfrågats och
meddelat att skolan inte har behov av markområdet. Fastigheten har därför lämnats
till mäklare för försäljning. Efter budgivning där fem intressenter deltagit, konstateras
att det högsta budet som inkommit är 175 000 kronor. Ett köpekontrakt har därefter
upprättats med den som lämnat det högsta budet, Bernt Gräsmans Transport AB.

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

<6
~Gotland

~Region
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/178

Tekniska nämnden har 2015-03-03 godkänt upprättat köpekontrakt och föreslagit att
regionstyrelsen beslutar om att sälja fastigheten.

Bedömning
Ledningskontoret konstaterar att försäljningen har skett i konkurrens i enlighet med
gällande riktlinjer. Kontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att sälja fastigheten
Vänge Hägvalds 1:54 till Bemt Gräsmans Transport AB för en köpeskilling om
175000 kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt. Tillträde sker den 1 juni 2015.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1. Köpekontrakt

2 (2)
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KÖPEKONTRAKT
SÄLJARE
Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby

Andel 1/1

212000-0803

KÖPARE
Bemt Gräsmans Transport AB
Vänge Hägvalds 345, 622 36 ROMAKLOSTER

Andel 1/1

556682-4685
070-727 19 09
0498-51183

KÖPEOBJEKT
Fastigheten Gotland VÄNGE HÄGVALDS 1:64, med adress Vänge Hägvalds 336, 622 36 Romakloster.
I det följande kallad fastigheten.
ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.
KÖPESKILLING
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling:
*'*ETIHUNDRASJUTIIOFEMTUSEN KRONOW*'(176 000 kr)
TILLTRÄDESDAG
Tillträde den 2016-06-01 .
§1 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

•
•

Betalar handpenning 2016-02-04
Betalar kontant på tillträdesdagen

Summa köpeskilling

17500 kr
167600 kr
176000 kr

§2 INTECKNINGAR OCH PANTBREV
Säljaren garanterar
• att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: 12 200 kronor
• att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt för andra lån.
§3 RÄTIIGHETER OCH BELASTNINGAR
Enligt vad som i övrigt är känt vad gäller inskrivningar och dyl omfattas inte fastigheten av andra inskrivna rättigheter och
dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret och nedan redovisade servitut och nyttjanderätter.

Med fastigheten följer att för utfartsändamål begagna den vid laga skiftet å Vänge sockens första skiteslag samfällt
avsatta sex meter breda väg, som från fastighetens sydvästra del leder ut till allmänna vägen mellan Vänge och Buttle.
Fastighetens sydvästra del besväras av ett servitut till förmån för Hägvalds 1:50 avseende rätt till väg av sex meters
bredd utmed fastighetens södra gräns.
Ett markupplåtelse avtal har upprättats mellan Region Gotland och Vänge, Guldrupe, Buttle fiber ekonomiska förening.

Gotland

Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
Tel 0498-20 22 80, Fax 0498-21 0630
www.erasweden.com

ERA:

h1äklrlrpn som gor Iller.
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§4 VILLKOR OM GODKÄNNANDE
Villkor för överlåtelsen är att Regionstyrelsen senast 2015-04-22 godkänner överlåtelsen. Om inte annat överenskommet
så återgår köpet 2015-04-22 om Regionstyrelsen ej godkänt överlåtelsen. Om köpet återgår ska betald handpenning
återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för någon av parterna.
§5 FASTIGHETENS SKICK
Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår, med bindande verkan, från alla anspråk mot
säljaren på grund av fel eller brister på fastigheten även om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
Jordabalken.
§6 ANSVAR FÖR SKADA
Skadas eller försärnras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller
försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse
som ingen av parterna kunnat råda över.
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund
av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad.
§? ÄGANDERÄTIENS ÖVERGÅNG SAMT FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen.
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före
tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med
tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna.
Vad avser kommunal fastighetsavgiftIfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den
av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastlghetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.
§8 MYNDIGHETS BESLUT, RÅDIGHETSINSKRÄNKNING, ANSLUTNINGSAVGIFTER
Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än
vad som angivits i detta kontrakt.
§9 LAGFARTS- OCH LÅNEKOSTNADER

Köparen ska betala alla lagfarts- och Inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån,
som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.
§ 10 KONTRAKTSBROTI
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är
kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt
föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha
kunnat undvikas även om alla rirnliga åtgärder hade vidtagits.
Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning.
Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala rnellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än
handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska
ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten.
§11 STÄDNING

Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta ska köparen skriftligen
uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning
har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta
egendomen.

Gotland
Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby

Tel 0498-20 22 80, Fax 0498-21 06 30
www.erasweden.com

Miildi1!»1l som ger mer.
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§12 ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR SAMT NYCKLAR
Sedan köpeskilling betalats enligt de 11 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat
köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.Samt obelånade
pantbrev),i'gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen
som ägare av denna. -i- ~tt.O e> iM'-;p

§13 SKRIFrLlGA MEDDELANDEN
Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom
bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller telefax till den/det adress/telefaxnr som angetts för motparten på
kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

1.
2.
3.
4.
5.

om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
om avsänt med brev: vid mottagandet;
om avsänt med e-post: vid avsändande;
om avsänt med telefax: vid avsändande.
om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

§ 14 FÖRMEDLINGSPROVISION
Förmedlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så snart detta köpekontrakt undertecknats samt villkor för köpets
fullbordan, och bestånd, som partema tillagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rätt till provision är oberoende av
partemas hävningsrätt enligt detta avtals paragraf om skadestånd eller enligt lag.
§ 15 DEPOSITION
Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto skall träffas med
anledning av i detta avtal intaget villkor.

BILAGOR
Följande bilagor tillhör köpekontraktet:
•
•
•
•
•
•

Budhistorik
Depositionsavtai
Lantmäteriutdrag
Medgivande marknadsföring
Objektbeskrivning
Registreringsbevis

HANDLINGAR
Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd
med:

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd
med:

• Markupplåtelseavtal
• Kopia tomtkarta

Gotland
Non'a Hansegatan 18, 621 41 Visby
Tel 0498-20 22 80, Fax 0498-21 0630
www.erasweden.com

ERX
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UTVÄXLING AV KONTRAKTET
Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret
utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.
SÄLJARENS UNDERSKRIFr
Visby
Ort och datum

Region Gotland

BEVITTNING SÄLJARE
Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas
Visby
Ort och datum

Visby
Ort och datum

KÖPARENS UNDERSKRIFr
Visby
2016-01-28

Gotland
Norra Hansegatan18, 621 41 Visby
Tel 0498-20 22 80, Fax 0498-21 0630
www.erasweden.com
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Förvärv del av fastigheten Gotland Othem Längume 1:1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende
förvärv av del av fastigheten Godand Othem Långume 1: 1 för en köpeskilling om
315 000 kronor.

Bakgrund

Slite avfallsanläggning är belägen inom fastigheten Godand Othem Långume 1:3
som ägs av Region Godand. Avfallsanläggningen disponerar även via ett arrende
ett område om ca 7,85 hektar inom fastigheten Othem Långume 1:1.
Arrendeavgiften är 15 000 kronor per år. Inom det område som arrenderas finns
bl a återvinningscentral, våganläggning, maskingarage och lakvattenbehandling.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

q

Sa mhä Ilsbygg nadsförva Itn ingen

32

Ärendenr RS 201

Region Gotland

När deponin ska avslutas med sluttäckning kommer det att bli nödvändigt att
även disponera ytorna inom arrendeområdet. Dessutom kommer det under lång
tid efter avslutad deponering att krävas fortsatt lakvattenhantering, skötsel och
kontrollåtgärder. För kommande sluttäckning, lakvattenhantering, skötsel och
kontroll, har tekniska nämnden bedömt att det är nödvändigt för regionen att äga
det aktuella markområdet. En överenskommelse med fastighetsägaren om förvärv
av området har därför tagits fram. Förvärvet omfattar ca 78 500 kvm till ett pris
om ca 315000 kr.
För att även fortsättningsvis ha tillgång till befintliga borrhål för fortsatt
provtagning och kontroll av grundvattnet tecknas samtidigt ett nyt*nderättsavtal
med fastighetsägaren.

Bedömning

Föreslaget innebär att regionen förvärvar mark för att säkerställa rådigheten över
hela deponiområdet, dels för den fortsatta verksamheten under driftfasen, men
framför allt för att genomföra efterbehandling av deponin och för fortsatt tillsyn
efter det att deponin stängts. Avtalet omfattar förvärv av ca 78 500 kvm mark för
315 000 kr, vilket motsvarar ca 4 kr/kvm.
Ledningskontoret har inget att invända mot det upplägg som föreslås av tekniska
nämnden och bedömer att det föreslagna markpriset är marknadsmässigt.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering för förvärv av del av fastigheten Godand
Othem Långume 1:1.

Ledningskontoret

Per Lindskog
t. f. Regiondirektör

Bilaga: Överenskommelse om fastighetsreglering
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och
Erland Gardell (450525-3239), Othem Långume 630, 624 46 SUTE, nedan
kallad fastighetsägaren, har följande överenskommelse träffats.
§1
Överlåtelse

Fastighetsägaren överlåter till regionen ett markområde
om ca 78 500 kvm av fastigheten Gotland Othem
Långume 1: 1. Området, som har markerats med gul
färg på bilagd karta, ska överföras till fastigheten
Gotland Othem Långume 1:3.
Parterna är överens om att den exakta avgränsningen
sker vid kommande fastighetsbildningsförrättning. Därefter kan den slutliggiltiga ersättningen fastställas.

§2
Ersättning

§3
Tillträde

Ersättningen om 4 kr/kvm för det överlåtna området ska
betalas senast två veckor efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Ersättningen betalas till
fastighetsägarens bankgirokonto 239-7032.

Tillträde till området får ske så snart fastighetsbildningsförrättningen vunnit laga kraft.
Området har besiktigats av regionen och överlåtes i
befintligt skick. I övrigt gäller för denna överlåtelse vad
som finns angivet i 4 kap jordabalken eller annars i lag
vad som anges om förvärv av fast egendom. Parterna
är överens om att den formella äganderätten till området
övergår först när fastighetsbildningen vunnit laga kraft
och ersättningen är betald.

§4
Ansökan om fastig- Ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse
med denna överenskommelse biträdes härmed av
hetsbildning
parterna. Regionen svarar för fastighetsbildningskostnaderna.
§5
Arrende

Parterna är överens om att befintligt arrende för motsvarande område upphör i och med att området
överförs till Gotland Othem Långume 1:3.

§6
Upplåtelser

Fastighetsägaren upplyser härmed att, såvitt denne
känner till, området inte belastas av några nyttjanderätter, servitut, andra rättigheter eller bestämmelser
annat än det i § 5 nämnda arrendet och vad som i övrigt
framgår av det officiella fastighetsregistret. Om de i
kommande fastighetsbildningsförrättning påverkas av

q
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överföringen av markområdet ska det regleras inom
ramen för förrättningen.
Om annan sådan rättighet e likn. framkommer i samband med genomförd fastighetsbildningsförrättning får
det hanteras inom ramen för förrättningen eller i särskild
ordning. Kostnader för eventuell hanteringen regleras
särskilt.
§7
Skatter, övriga
avgifter m m

§8
Villkor

Eventuella skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka
belastar berörda delar av fastigheten betalas av fastighetsägaren för tiden fram till tillträdesdagen och av
regionen för tiden därefter.

Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner detsamma.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.

Othem den

I

2015

Erland Gardell

Visby den

Laila Gardell

I

För Region Gotland

Jenny Iversjö

Godkännes av

2015
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsenheten
Jonas Nilsson

Datum 26 mars 2015

Regionstyrelsen

Remiss - samråd kring förslag till förvaltningsplan respektive
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
• att till Vattenmyndigheten för Södra Östersjön inlämna remissvar enligt upprättat
förslag.

Sammanfattning
Ledningskontoret gör den samlade bedömningen att den nya förvaltningscykelns
förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan har en fortsatt mycket hög
ambitionsnivå, vilket i grunden är bra. Åtgärdsförslagen när det gäller grund-, Ytsamt kustzonens vatten leder mot de mål som finns i Region Godands regionala
utvecklingsprogram och som konkretiseras i översiktsplan, vattenplan och
miljöprogram.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser tydliga styrmedel från statens sida i form
av föreskrifter, allmänna råd och tillsynsvägledningar som möjliggör ett effektivt
arbete med att genomföra åtgärderna och uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Nämnden påpekar också att arbetet med inrättande, revideringar och tillsyn av
vattenskyddsområden på Godand kommer att ta många år i anspråk och kräva
betydande resurser.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

I>ostad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region

/I
~Gotland
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Bakgrund
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Det övergripande målet för
vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. God status innebär god ekologisk
och kemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det,
förutom god vattenkemisk status, även god kvantitativ status.
Arbetet är uppbyggt kring sexårscykler. Inför varje cykel analyseras och beskrivs
tillståndet i varje vattenförekomst. Utifrån tillståndet och belastning på varje
vattenförekomst arbetas ett åtgärdsprogram fram, som är specifikt för respektive
vattenförekomst. För varje vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska
gälla, det vill säga vilken miljökvalitetsnorm som ska uppnås vid en viss tidpunkt.
Inför varje sexårscykel uppdateras statusklassningen av varje vattenförekomst.
Klassningen utgår från ekologisk status samt kemisk status. Olika kvalitets faktorer,
till exempel bottenfauna, fiskförekomst, försurning och näringsämnen bedöms och
ger grund för klassningen. Statusen hos en vattenförekomst kan klassas som dålig,
otillfredsställande, måttlig, god eller hög.
I Sverige är det sex regionala Vattenmyndigheter som sätter samman förvaltningsplan
och åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt. Förvaltningsplanen är i sin tur
beroende av ett övervakningsprogram, kartläggning och analys samt fastställande av
miljökvalitetsnormer. Till åtgärdsprogram hör också en miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunerna intar en särställning i och med att det är den enda av nio aktörer som
finns med i alla vattenförvaltningens delmoment (styrning, vägledning, tillsyn,
verksamhetsutövning, vattenanvändning samt vattenvård).
Gotland tillhör tillsammans med Skåne och stora delar av Småland Södra Östersjöns
vattendistrikt. Distriktet är indelat i 59 åtgärdsområden, som till stor del är identiska
med avrinningsområdena, och därmed indelningen för vattenråden.
Enligt vattenförvaltningsförordningen får åtgärdsprogrammet bara riktas mot
myndigheter och kommuner. De ska genom sin tjänsteutövning och tillgängliga
styrmedel se till så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs och att nödvändiga
fysiska åtgärder genomförs. Åtgärdsprogrammet stöds även av miljöbalken, där det
står att myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder
som behövs enligt det åtgärdsprogram som vattendelegationerna fastställer.
Åtgärderna kan genomföras direkt av myndigheten, av förorenaren eller av annan
aktör som myndigheten bestämmer. Åtgärdsprogrammet visar på vem som är
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ansvarig, vad som behöver göras och var åtgärden behöver göras. Det visar även hur
de föreslagna åtgärderna och styrmedlen ska leda till fysiska åtgärder så att
vattenkvaliteten förbättras eller upprätthålls och att miljökvalitetsnormerna följs.
Myndigheter och kommuner rapporterar årligen hur de har arbetat med åtgärderna
under föregående år samt vilka fysiska åtgärder som gjorts. Denna återrapportering
samordnas inom Region Gotland av lednings kontoret, se RS 2014/673. Enkätsvaren
ingår sedan i tidningen MiljöAktuellts bedömningsunderlag när man rankar svenska
kommuners miljöarbete, en ranking Region Gotland sin tur återrapporterar i den
årliga miljöredovisningen.
Rapporteringen är ett viktigt verktyg för att följa upp åtgärdsarbetet och se om
förändringar behöver göras till nästa förvaltnings cykel. Åtgärdsprogrammet revideras
vart sjätte år och arbetet sker i dialog mellan vattenmyndigheterna och berörda
myndigheter och kommuner. I dialogerna har parterna konstaterat att det krävs
betydande insatser från alla berörda för att få till de förbättringar i och runt
vattenförekomsterna som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Eftersom åtgärdsprogrammet är en fortsättning på åtgärdsprogrammet 2009-2014
finns det likheter, både innehållsmässigt och metodmässigt, mellan det gamla och det
nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsförslagen för kommunerna är nio till antalet, framgår
av förslaget till remissvar och upprepas inte här.
Remissen omfattar bland annat
•

Förslag till förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt

•

Förslag till åtgärdsprogram 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt

•

Förslag till miljökvalitetsnormer 2015-2021 för Södra Östersjöns
vattendistrikt samt

•

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2015-2021

Sammanlagt omfattar samrådshandlingarna cirka 1 000 sidor. Region Gotland har
genom remiss 2014-11-05 beretts tillfälle att lämna synpunkter via ett webbformulär.
Praktiska svårigheter att koordinera tre förvaltningars svar, som i förväg ska
förankras i respektive nämnd, gör dock att ett traditionellt förfarande med
internremis och ett samlat remissvar har valts.
Ledningskontoret har 2014-12-16 skickat ärendet på intern remiss till tekniska
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden inkom med svar 2015-03-25.
Vattenmyndigheten har också genomfört flera samrådsmöten i distriktet, varav ett på
Gotland i januari 2015. Region Gotland har också under 2014 deltagit i
Vattenmyndighetens kommunala referensgrupp i distriktet.
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Bedömning

Ledningskontoret gör den samlade bedömningen att den nya förvaltnings cykelns
förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan har en fortsatt mycket hög
ambitionsnivå, vilket i grunden är bra. Åtgärdsförslagen när det gäller grund-, Ytsamt havsvatten leder mot de mål som fInns i Region Gotlands regionala
utvecklingsprogram och som konkretiseras i översiktsplan, vattenplan och
miljöprogram.
Mot bakgrund av samrådets omfattning har ledningskontoret bedömt det nödvändigt
att avgränsa remissvaret till synpunkter på förslagen till kommunernas åtgärder.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser tydliga styrmedel från statens sida i form
av föreskrifter, allmänna råd och tillsynsvägledningar som möjliggör ett effektivt
arbete med att genomföra åtgärderna och uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Inför den förra förvaltningscykeln var SKL kritiska till processen kring hur
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormerna tagit fram. Processen
hade gått för snabbt och kommunerna hade inte haft chans att delta. Den höga
kravnivån för "god ekologisk status" ifrågasattes och majoriteten av SKL:s
medlemmar ansåg att den ekologiska statusen i vattendrag och sjöar ska regleras som
miljömål i stället för bindande miljökvalitetsnorm. Dåvarande Gotlands kommun
upprepade i sitt remissvar en del av denna kritik.
Hur SKL kommer ställa sig denna gång blir offentligt först 25 april. Troligtvis
kommer SKL åter att betona ansvarsfrågan. I juni 2014, inför framtagandet av det
nya åtgärdsprogrammet, menade SKL i en hemställan till regeringen, att
ansvarsfördelningen och fInansieringen av åtgärderna i åtgärdsprogrammen måste
klargöras. Annars riskerar arbetet att inte bli effektivt. Varje kommun måste ha en
dialog med staten för att man ska kunna kraftsamla kring de viktigaste åtgärderna.
Detta är nödvändigt, menade SKL, om kommunerna ska kunna bidra till förbättrad
vattenkvalitet i Sverige.
Ökad dialog mellan stat och kommun kring åtgärdsförslag för en bättre vattenmiljö
är givetvis både positivt och önskvärt. Men både när det gäller ansvarsfrågan och
fInansiering är Vattenmyndigheten tydlig med att deras uppdrag varken är att
fInansiera åtgärder eller vara åtgärdsgenomförare. I första hand ska PPP-principen
gälla, dvs. åtgärder ska betalas av förorenaren/verksamhetsutövaren. I andra hand,
när en tydlig och aktuell förorenare saknas, ska medlemslandet fInansiera. Att
åtgärdsförslagen är ofmansierade är därför naturligt.
När det gäller själva miljökvalitetsnormerna kan de ibland upplevas som orealistiska.
Det ligger då nära till hands att man vill ha inriktningsmål istället för bindande
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normer. Två argument mot detta är att det redan fInns flera generella kvalitetsmål
som rör grund-, Yt- och havsvatten inom det svenska miljömålssystemet. Det [mns
också en uppenbar risk att samhället aldrig kommer åstadkomma reella förbättringar
om man bara har allmänna kvalitetsmål och inte bindande normer.
Huruvida miljökvalitetsnormerna är realistiska kan och ska man naturligtvis
diskutera. Det viktiga är dock att man inte redan inledningsvis sänker ambitionsnivån
överlag. För låg ambition kommer leda till att man bara strävar efter att uppnå
miljökvalitetsnormerna i de vattenförekomster, där den kemiska och ekologiska
statusen redan är god, dvs. de minst påverkade sjöarna och vattendragen.
Grundinställningen måste därför vara att alla åtgärder som leder till en bättre kemisk
och ekologisk status i en vattenförekomst är bra. Ofta får en insats flera positiva
effekter. I Skåne har man framgångsrikt restaurerat långa sträckor hårt exploaterade
vattendrag i jordbrukslandskapet, exempelvis Tullstorpsån, åtgärder som både
minskat näringsläckaget, ökat den biologiska mångfalden och även ökat andra värden
som exempelvis de estetiska, som i sin tur lockat det rörliga friluftslivet.
Med begränsade resurser kommer man alltid att behöva prioritera. De
ytvattenförekomster med allra sämst förutsättningar kan Vattenmyndigheten förklara
som konstgjord eller kraftigt modifIerad om den fått en väsentligt ändrad fysisk
karaktär till följd av mänsklig verksamhet av stor samhällsnytta. För dessa vatten
tillämpas inte samma kvalitetskrav kring ekologisk status som för "naturliga"
vattenförekomster. Istället är kravet att uppnå god ekologisk potential. Det innebär
att vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god ekologisk kvalitet som möjligt
utan att det har för stor negativ inverkan på den verksamhet som ligger till grund för
förklarandet.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor:

Exp till:

Bilaga 1. Sammanfattning av föreslagna åtgärder, riktade till myndigheter och
kommuner, i Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns åtgärdsprogram 2015-2021
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Bilaga 1

Sammanfattning av föreslagna åtgärder, riktade till myndigheter och
kommuner, i Vattenmyndighetens för Södra Östersjöns
åtgärdsprogram 2015-2021

Övergödning

Vad gäller övergödning föreslås framförallt åtgärder för minskat näringsläckage inom
jordbruk, ökad rening i avloppsreningsverk och i enskilda avlopp. De åtgärder som
riktar sig till myndigheter och kommuner är främst styrmedel i form av nya eller
reviderade föreskrifter. I Södra Östersjöns vattendistrikt har diffus påverkan från
jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp visat sig ha stor betydande påverkan. De
fysiska åtgärder som bedöms vara prioriterade är fosfordammar, våtmarker,
anpassade skyddszoner, minskat fosfor läckage vid spridning av stallgödsel,
strukturkalkning, och ökad rening vid avloppsreningsverk. Ä ven åtgärdande av
enskilda avlopp till normal eller hög skyddsnivå är av stor betydelse för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Förändrade grundvattennivåer

Förändrade grundvattennivåer är ett problem som främst beror på för stora
grundvattenuttag i förhållande till nybildning. De åtgärder som riktar sig till
myndigheter och kommuner är ökad tillsyn och tillståndsprövning av vattenuttag.

Otillräckligt dricksvattenskydd

Många dricksvattentäkter i Sverige har ett otillräckligt skydd. Vattentäkter som saknar
vattenskyddsområde eller har ett sådant där föreskrifterna eller skyddsområdets
avgränsningar behöver revideras anses ha ett otillräckligt skydd. Åtgärder gällande
inrättande och tillsyn av vattenskyddsområde riktas främst till kommunerna som
ansvarar för produktionen av dricksvatten, men även till länsstyrelsen och Havs-och
vattenmyndigheten som ansvarar för tillsynsvägledning. Andra åtgärder som föreslås
är framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner, vars övergripande syfte är att
trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning. Åtgärderna riktas till Boverket,
länsstyrelsen och kommunerna.
Risken för olyckor med utsläpp av drivmedel eller kemiska produkter som
transporteras på väg, järnväg och farled utgör ett allvarligt hot mot
dricksvattenförekomsterna och därför riktas specifika åtgärder mot Traflkverket,
Kustbevakningen och MSB. Åtgärder riktas mot Traflkverket och kommuner för att
åtgärda vägsträckor där vägsaltning leder till förhöjda halter av klorid.

Miljögifter

Miljögiftsproblematiken i distriktet beror främst på höga halter av kvicksilver från
nutida och historiska globala utsläppskällor som via atmosfärisk transport påverkat i
princip samtliga ytvattenförekomster. Historisk påverkan i form av förorenad mark,
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utsläpp från pågående verksamheter såsom industrier och reningsverk samt
användning av bekämpningsmedel bidrar också till miljögifter i både Yt- och
grundvatten. De åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner är främst
styrmedel i form av nya eller reviderade föreskrifter och riktlinjer samt förbättrad
tillsynsvägledning eller tillsyn av miljöfarliga verksamheter. De fysiska åtgärder som
bedöms vara mest kostnadseffektiva och därmed prioriterade är utsläppsreduktion av
miljögifter, efterbehandling av förorenade områden och odling utan
bekämpningsmedel.

Fysiska förändringar

I de vattenförekomster som fått sina habitat förändrad till följd av fysisk påverkan
föreslås framförallt åtgärder rörande dammar, kraftverk, markavvattning, rensning
och rätning av vattendrag samt felaktigt placerade vägtrummor. De åtgärder som
riktar sig till myndigheter och kommuner är främst styrmedel i form av nya eller
reviderade föreskrifter, vägledningar samt tillsyn av pågående verksamheter. De
fysiska åtgärder som bedöms vara mest kostnadseffektiva och därmed prioriterade är
skapande av fiskväg eller utrivning av vandringshinder, ekologiskt funktionella
kantzoner och restaurering av rensade eller rätade vattendrag.

Försurning

Försurningsproblematiken är störst i de områden av distriktet där markerna är fattiga
på buffrande ämnen, samt där nedfallet från försurande ämnen är stor och
skogsbruket intensivt. I det senare fallet är det främst uttaget av GROT som är ett
problem. Det försurande nedfallet härstammar till stor del från internationella källor
samt internationell båttrafik. Även längs med Norrlandskusten utgör sulfidhaltiga
jordar ett försurningsproblem då grundvattenytan sänks, till exempel vid dikning eller
brukning av marken. De åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner är
främst styrmedel i form av nya eller reviderade föreskrifter samt ökat internationellt
arbete. De fysiska åtgärder som bedöms vara mest kostnadseffektiva och därmed
prioriterade är internationellt arbete för att minska utsläppen av försurande ämnen,
askåterföring till skogsmark och minskat uttag av GROT. Samtidigt måste kalkningen
av sjöar och vattendrag fortsätta tills marker och vatten återhämtat sig efter minskat
nedfall av försurande ämnen. Åtgärder för att minska försumingspåverkan från
sulfidhaltiga jordar behöver utredas i varje enskilt fall.

Främmande arter

Främmande arter bedöms inte vara ett så omfattande problem i distriktet, men i de
vattenförekomster där de bedöms utgöra en betydande påverkanskälla föreslås
utfiskning och reducering av vattenväxter genom täckning eller skörd som de mest
kostnadseffektiva fysiska åtgärderna. De åtgärder som riktar sig till myndigheter och
kommuner är främst styrmedel i form av framtagande av finansiellt bidrag, förbättrad
användning av befintliga föreskrifter och informationsinsatser.
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Handlingstyp Remissvar
Datum 26 mars 2015

Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Ref Dnr 537-5346-2014

Region Gotlands remissvar kring på förslag till förvaltningsplan
respektive åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

Region Gotland har beretts tillfålle att yttra sig i samrådet kring förslaget till ny
förvaltningsplan respektive nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt, förvaltnings cykeln 2015-2021. Synpunkterna har avgränsats till
fyra av de nio föreslagna åtgärderna för kommunerna i åtgärdsprogrammet.

Specifika kommentarer

Atgärd l
Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av
a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter ställa sådana krav så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs,
b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och
åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Av motiveringen framgår att tillsynen i distriktet inte sker i tillräcklig
omfattning och bör utökas för verksamheter med påverkan på vatten.
Slam som sprids på åkermark utgör en verksamhet med en diffus påverkan på
vatten och bidrar till spridning av miljögifter.

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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region
~ Gotland
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Slamfrågan är en sedan länge omdebatterad miljöfråga. I grunden handlar det
om att slammet bör vara en resurs och ingå i ett lokalt kretslopp. För hög halt
av föroreningar gör ofta detta olämpligt.
Region Godands miljö- och hälsoskyddsnämnd efterfrågar styrmedel för att på
ett säkert sätt kunna återföra slam, inte bara från avloppsreningsverk, utan även
enskilda avloppsanläggningar till åkermark. Det behövs ett tydligt regelverk för
spridning av slam på åkermark som omfattar både slam från
avloppsreningsverk och slam samt avloppsvatten från enskilda
avloppsanläggningar. Regelverket bör uppdateras och göras så i samförstånd
med relevanta myndigheter, exempelvis SVA (Sveriges veterinärmedicinska
anstalt) och Folkhälsomyndigheten så att perspektivet kring spridning av
eventuella smittämnen även belyses.

Atgärd2
Kommunerna behöver bedriva tillsyn s~ att
a) utsläppen av kväve och fosfor fr~n jordbruk och hästh~lIning minskas i de
vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas,
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten inom omr~den med
vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten s~ att god kemisk status och god ekologisk
status kan uppn~s.

Påverkanskällor från jordbruket är i många fall diffusa. Detta gör det svårt att i
ett enskilt fall påvisa dess påverkan på en vattenförekomst. Det finns idag
föreskrifter Oordbruksverket) som begränsar när samt vilka mängder gödsel
och urin som får spridas. Vad gäller skyddszoner, anpassade skyddszoner med
mera saknas tydliga regler för detta och det är av avgörande betydelse att
sådana styrmedel (exempelvis föreskrifter och allmänna råd) kommer till. Utan
dessa styrmedel är risken att tillsynen blir ineffektiv och åtgärden svår att
uppnå. Detsamma gäller för spridning och hantering av växtskyddsmedel.

46
3 (5)

Region Gotland
Ledningskontoret

Atgärd 3 .
Kommunerna behöver ställa krav pä hög skyddsnivä för enskilda avlopp som bidrar
till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

Inga specifika kommentarer.

Atgärd4
Kommuner behöver genomföra tillsyn pä avloppsledningsnät och mindre
reningsverk och införa krav pä ökad rening, eller pä annat sätt minimera utsläpp,
som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa,
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Mer och bättre tillsyn behövs på ledningsnätet från tillsynsmyndighetens sida,
vilket beskrivs i åtgärdens motivering. I tillstånd för större
avloppsreningsanläggningar finns ofta som villkor att saneringsplan för
ledningsnätet ska finnas. Detta bör även krävas för mindre anläggningar. De
flesta problemen som beskrivs under åtgärden bör inrymmas i en sådan
saneringsplan. Tillsynsmyndigheten skulle därför behöva mer tillsynsvägledning
från länsstyrelsen och Naturvårdsverket i utformande av krav på saneringsplan.

Atgärd5
Kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall ätgärder rörande
enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till
att uppnä betinget avseende kväve och fosfor, genom att inom sina
ansvarsomräden genomföra kompletterande ätgärder sä som odling och/eller
skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade sediment,
biomanipulation eller motsvarande, inom havsplaneringen utse omräden särskilt
prioriterade för näringsreducerande ätgärder och i dessa prioritera etablering av
exempelvis storskaliga musselodlingar.
Ätgärden behöver genomföras sä att miljökvalitetsnormen för vatten följs.

Inga specifika kommentarer.
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Atgärd6
Kommunerna behöver säkerställa ett längsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen sä att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Kommunerna behöver särskilt
a) inrätta vattenskyddsomräden med föreskrifter för nuvarande och framtida,
allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
b) göra en översyn av vattenskyddsomräden som inrättats före miljöbalkens
införande och vid behov revidera skyddsomrädets avgränsningar och tillhörande
föreskrifter sä att tillräckligt skydd uppnäs,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn pä bäde allmänna och enskilda
dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag
är mer än 10 m 3/dag,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) se till sä att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillständ för
vatten uttag, särskilt i omräden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar
att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken behövs inte för en jordbruksfastighets
husbehovsförbrukning. Stora djurhållande verksamheter (framför allt
mjölkproduktion) förknippas med en hög vattenförbrukning. En större
mjölkgård kan ha en vattenförbrukning på upp till 50 kubikmeter per dygn.
Det blir allt vanligare att djurhållande företag ökar produktionen och följden
blir då även ett större vattenuttag. För grundvattenförekomster med en dålig
kvantitativ grundvattenstatus kan ett stort vattenuttag från en
lantbruksverksamhet ha en stor påverkan på vattenförekomsten. Styrmedel
efterfrågas som möjliggör att en prövning sker (ej frivillig prövning) för en
lantbruksverksamhets vattenuttag.

Atgärd 7
Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning
enligt plan- och bygg lagen sä att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden
behöver genomföras efter samräd med länsstyrelserna.

Inga specifika kommentarer.

Atgärd 8
Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i omräden
med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan
med länsstyrelserna.

Inga specifika kommentarer.
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Atgärd 9
Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det
kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där
vandringshinder bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och
Trafikverket.

Inga speciflka kommentarer.

Övriga synpunkter som inte är kopplade till specifik åtgärd

I samrådsunderlaget saknas åtgärder för att förbättra mikrobiologisk status på
vattenförekomster. För Gotlands del är mycket av miljöarbetet vad gäller
grundvatten inriktat på att förbättra statusen avseende smittämnen i
grundvattnet. Även om det inte flnns någon miljökvalitetsnorm som tar upp
mikrobiologiska parametrar så bör det omnämnas att behov funs av
förbättringsåtgärder inom de regioner som har sådana kvalitetsproblem.
Eftersom åtgärdsplanema delvis ska styra miljöarbetet så bör det funas stöd
även för dessa insatser.
När det gäller bedömningen av enskilda vattenförekomster kan man diskutera
huruvida ett förorenat område inom en vattenförekomst ska döma ut hela
vattenförekomsten som otillfredsställande. I VISS-databasen är det även
otydligt var föroreningen påträffats inom vattenförekomsten samt vad det är
som ligger till grund för de olika statusklassningama (god, uppnår ej god samt
otillfredsställande) vad gäller speciflka halter av exempelvis bekämpningsmedel
och näringsämnen.
Omfattande krav ställs på kommunen vad gäller till exempel tillsyn och
inrättande av vattenskyddsområden. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett
arbete som kräver betydande resurser. Genomförande av systematisk tillsyn
inom vattenskyddsområden kommer att ta många år i anspråk. Likaså kommer
det att ta ett antal år att inrätta och revidera vattenskyddsområden på Gotland.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
ordförande
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Datum

Dnr

2015-02-01

3563-14

Handläggare

Telefon

Ylva Engwall
ylva.engwall@havochvatten.se

010- 698 6000

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att
uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god
miljöstatus.
Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av
havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå och upprätthålla god miljöstatus.
Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och havsmiljöförordningen.
En viktig del i genomförandet är att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Tanken med samrådet är just detta - en möjlighet för alla berörda att lämna sina
synpunkter för att åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt.
Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april 2015. Delar av samrådsunderlaget,
"Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Bakgrund och förutsättningar", har funnits
tillgängligt sedan 6 november (se www.havochvatten.se/hmd-atgard). detta för att visa
sambanden med de regionala vattenmyndigheternas samråd som pågår mellan 1
november 2014 till 30 april 2015. Kungörelse av samrådet skedde 1 november 2014.
Under samrådet kommer Havs- och vattenmyndigheten också informera om kommande
havsplanering - ett viktigt verktyg för att uppnå och bibehålla god miljöstatus. Arbete
med havsplanering grundar sig på en egen lagstiftning och havsplaneringsdirektivet som
beslutades 2014. På detta sätt hoppas vi kunna förmedla en helhetsbild över hur de olika
delarna i förvaltningen hänger samman för att på så vi underlätta för deltagarna i
samrådet.
På nationell nivå hålls samrådsmöten den 5 och 6 februari i Stockholm. Särskild
inbjudan har skickas ut till dessa möten. På regional nivå informeras om samrådet i
samband med länsstyrelsernas informationsmöten om vattenförvaltningens samråd.
Mer information om samrådet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats,
http://www.havochvatten.se/hmd -atgard.

Havs- och
vatten myndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Besök och leverans
Ekelundsgatan 1
41118 Göteborg

Telefon 010-698 60 00
Fax
havochvatten@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Plusgiro 59 90 51-0
Bankgiro 757-8438
Organisationsnummer
202100-6420

)J,
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Vi hoppas på ett stort deltagande under samrådet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön
och att vi får in många synpunkter på samrådsunderlaget. Frågeställningar vi gärna ser
belysta är:
•
•
•
•
•
•

Ser ni möjlighet att omformulera vissa åtgärder för att snabbare uppnå god
miljöstatus?
Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras?
Är det tydligt hur åtgärdsprogrammen som tas fram inom vattenförvaltningen
och åtgärdsprogrammet för havsmiljön hänger ihop?
Framgår det vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna av
åtgärdsprogrammet är?
Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget?
Har ni förslag på alternativa finansieringsmodeller för åtgärder?

Synpunkter på samrådshandlingarna ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten
senast den 30 april 2015. Remissynpunkter skickas i wordformat med e-post till
havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienumret 3563-14 i e-postmeddelandets
ärendemening. Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ylva Engwall
(ylva.engwall@havochvatten.se) eller Linda Rydell(linda.rydell@havochvatten.se).

Med vänlig hälsning,
Björn Sjöberg
bjorn.sjoberg@havochvatten.se
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Marin strategi för Nordsjön och Östersjön
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Förord
Trots ett omfattande och långvarigt åtgärds arbete för en bättre havsmiljö finner man fortsatt många tecken på att det marina miljötillståndet i Nordsjön
och Östersjön inte är tillfredställande. De största problemen är kopplade till
övergödning, farliga ämnen, fysisk exploatering och fiske, vilka alla inverkar
negativt på de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället. Samtidigt
ökar trycket från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter.
Utvecklingen är likartad i många andra havsområden i Europa. För att på sikt
vända den negativa miljöutvecklingen och stimulera till ett hållbart nyttjande
av havens resurser har EU infört havsmiljödirektivet (2008/56/EG) som i Sverige genomförs genom havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). Det åtgärdsprogram för havsmiljön som vi nu tar fram ska innehålla de åtgärder som krävs
för att god miljöstatus ska uppnås 2020.
Förslaget till Sveriges fårsta åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) enligt
havsmiljöförordningen, som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram under
2014 kommer att samrådas och finnas tillgängligt för synpunkter mellan l februari och 30 april 2015 (se http://www.havochvatten.se/hmd-atgard). Arbetet
med detta dokument har samordnats av Ylva Engwall och Linda Rydell med
bidrag från ett flertal medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.
Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner och åtgärderna ska i
princip genomföras utifrån gällande lagstiftning men kräver ytterligare resurser för att programmets mål ska kunna nås. Åtgärdsprogrammet omfattar de
åtgärder som krävs utöver de åtgärder som redan pågår eller är beslutade för
att god miljöstatus ska nås. Då kunskapsluckorna är många kommer åtgärdsprogrammet behöva revideras då ny kunskap finns tillgänglig.
Redan i november presenterades bakgrund och förutsättningar för förslaget
till åtgärdsprogram för havsmiljön. Detta eftersom samråd pågår om åtgärdsprogram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön, och de förslag som diskuteras där har stor betydelse även för
havsmiljöförvaltningen. Vi hoppas att du som deltar i samråden, såväl kring
vattendirektivet som kring havsmiljödirektivet genom detta får en helhetsbild
av hur vattenförvaltning och havsförvaltning hänger ihop. Bra samordning
mellan de båda direktiven är en förutsättning för att nå såväl EU:s mål om god
miljöstatus 2020 som de svenska miljökvalitetsmålen.

Göteborg, januari 2015
Björn Sjöberg, avdelningschef
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Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till Åtgärdsprogram för
havsmiljön (ÅPH) för Nordsjön och Östersjön enligt havsmiljöförordningen, som
är det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Åtgärdsprogrammet
för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna
för havet ska kunna följas så att god havsmiljö på sikt kan uppnås.
ÅPH följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till myndigheter
och kommuner. För varje åtgärd har en ansvarig myndighet utpekats som behöver genomföra åtgärden, i vissa fall med medverkan från andra myndigheter.
De flesta åtgärderna är av styrmedelstyp (exempelvis vägledningar, utredningar, information, bidrag) som direkt eller indirekt leder till genomförandet av
fysiska åtgärder.
Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder inom områdena främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, bestående
förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk
mångfald, marina skyddade områden samt restaurering.
Tillförsel av näringsämnen, uttag avarter genom fiske samt tillförsel av farliga ämnen är de belastningar som på en övergripande nivå bedömts påverka
miljötillståndet i svenska havsområden mest. Potentialen för att minska belastningen är störst för främmande arter och biologisk mångfald. Det finns
även stor potential att minska belastningen för fisk och skaldjur som fiskas
innanför trålgränsen. Inom ett flertal områden råder kunskapsbrist, vilket gör
det svårt att bedöma omfattning och typ av åtgärder som behövs för att nå god
miljöstatus samt även att bedöma åtgärdernas kostnader och effekter. Kunskapsförstärkning behövs om vilka de marina naturvärdena är och var de finns
t.ex. om marina livsmiljöers utbredning och deras tillstånd.
Genomförande av ÅPH kommer inte att nå hela vägen till god status 2020.
Detta beror bl.a. på den långa återställningstid som haven har och även på internationell påverkan t.ex. genom tillförsel av farliga ämnen genom luftdeposition.
För att komma åt sådan belastning krävs ett kraftfullt internationellt samarbete.
Den samhällsekonomiska nyttan som kan uppnås om det föreslagna åtgärdsprogrammet genomförs bedöms vida överstiga kostnaderna. Som jämförelse kan nämnas att om god miljöstatus skulle uppnås i Nordsjön och Östersjön till 2020 uppskattas nyttan i form av tillgång på ökade ekosystemtjänster
till> 200 miljarder kronor (för perioden 2016-2020). Beräknad kostnad för att
genomföra ÅPH uppskattas till ca 4 miljarder kronor under perioden 20162021 1 • De föreslagna åtgärderna är dock inte tillräckliga för att nå god miljöstatus. Även om konsekvensanalysen innehåller stora osäkerheter är det tydligt att
genomförandet av ÅPH kommer att vara en mycket god investering både för
miljön och genom de samhällsekonomiska nyttor som genereras i förhållande
till kostnaderna.
Arbetet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön har skett i samordning med
annat miljöarbete. Preciseringarna av flera av de havsrelaterade miljökvaliFlertalet åtgärder ingår i denna kostnad men några är inte inkluderade p.g.a. bristande
kunskapsunderlag.
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tetsmålen omfattar krav i havsmiljöförordningen. På så sätt knyts de juridiskt
bindande miljökvalitetsnormerna för havsmiljön samman med de politiskt
beslutade målen för svenska hav.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är nära kopplat till vattenförvaltningens
åtgärdsprogram, då huvuddelen av de landbaserade åtgärderna gällande övergödning och farliga ämnen återfinns där. De båda åtgärdsprogrammen kompletterar därmed varandra och samarbetet med vattenmyndigheterna, som är
ansvariga för framtagandet av åtgärdprogram för vattenförvaltningen, fortsätter under samrådsprocessen.
Den kommande svenska havsplaneringen kommer att generera en process
för att rumsligt planera för verksamheter så att god miljöstatus och en hållbar
användning av haven kan uppnås. När åtgärdsprogrammet har tagits fram har
hänsyn tagits till att flera föreslagna åtgärder har en rumslig dimension som
behöver hanteras i en framtida process för havsplanering.
Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i den
gemensamma havsmiljön, bland annat genom bilaterala samarbeten, inom de
regionala havskonventionerna Ospar och Helcom samt på EU-nivå.
Framtagandet av ÅPH genomförs under 2014 och 2015. Samråd om föreslaget åtgärdsprogram pågår mellan 1 februari och 30 april. Åtgärdsprogrammet
beslutas senast 31 december 2015 och rapporteras därefter till EUkommissionen. Med start 2016 ska arbetet med att genomföra åtgärderna påbörjas och effekter följas upp.
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Tips på läsordning
Läsanvisningen är till för att underlätta för läsaren att veta var i åtgärdsprogrammet olika slags information finns.
Åtgärdsprogrammet vänder sig främst till politiker, myndigheter, verksamhetsutövare, företagare, näringsidkare, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer som är något insatta i havsmiljöförvaltning.

Huvudavsnitt och bilagor
Åtgärdsprogrammet består av sex huvudavsnitt och två bilagor.
•

Det första kapitlet ger en inledning och sätter sammanhanget för åtgärdsprogrammet och dess framtagande i relation till övriga delar i
havsmiljöförordningens cykel.

•

Kapitlet Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner
svarar på vad som behöver genomföras och av vem. Till detta kapitel hör
Bilaga 1, med faktablad för varje åtgärd. Faktabladen ger ytterligare information om åtgärden, till exempel motivering, genomförande och
kopplingar till befintliga ramverk.

•

Kapitlet Befintliga åtgärder och avgränsningar beskriver övergripande
ramverk samt befintliga styrmedel och andra åtgärder. Här beskrivs även
avgränsningar som gjorts. Till detta kapitel hör tabellerna i Bilaga 2.

•

Kapitlet Åtgärder som behöver vidtas per temaområde, innehåller en mer
utvecklad beskrivning per temaområde om varför åtgärdsprogrammet
behöver genomföras. Kapitlet beskriver dels nuvarande status, belastningar och förbättringsbehov, dels vilka fysiska åtgärder som behöver
genomföras.

•

För åtgärdsprogrammet ska en konsekvensanalys göras. Kapitlet Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet går igenom kostnaden och effektiviteten i åtgärderna och för åtgärdsprogrammet som
helhet.

•

Fördjupad information om förutsättningarna för framtagande av åtgärdsprogrammet ges i kapitlet Mer om åtgärdsprogrammet. Här finns
information om nationell och internationell samverkan, undantag, bristanalys och uppföljning av åtgärderna.

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram enligt 6 kap. miljöbalken som
beskriver förväntad miljöpåverkan av åtgärdsprogrammet i ett separat dokument (se http://www.havochvatten.se/hmd-atgard)
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Synpunkter på
förslaget till åtgärdsprogram för havsmiljön
Vi hoppas på ett stort deltagande under samrådet för åtgärdsprogrammet för
havsmiljön och många synpunkter på samrådsunderlaget. Frågeställningar vi
gärna ser belysta är:
•

Ser ni möjlighet att omformulera vissa åtgärder för att snabbare uppnå god
miljöstatus?

•

Finns det föreslagna åtgärder som inte bör genomföras?

•

Är det tydligt hur åtgärdsprogrammen som tas fram inom vattenförvaltningen 2 och åtgärdsprogrammet för havsmiljön hänger ihop?

•

Framgår det vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammetär?

•

Har ni förslag på ytterligare åtgärder som inte finns med i förslaget?

•

Har ni förslag på alternativa finansieringsmodeller för åtgärder?

Samrådet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön pågår mellan 1 februari-30
april 2015. Synpunkter på samrådshandlingarna ska ha inkommit till Havsoch vattenmyndigheten senast den 30 april 2015. Remissynpunkter skickas i
wordformat med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienumret
3563-14 i e-postmeddelandets ärendemening. Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ylva Engwall eller linda Rydell, Havs- och vattenmyndigheten (kontaktuppgifter tel. 010-698 60 00 eller via
http://www.havochvatten.se/hmd-atgard).

2 Atgärdsprogram som tas fram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen).
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Inledning
Arbetet med att utarbeta åtgärdsprogrammet får havsmiljöförordningen genomförs under 2014-2015 för att beslutas senast 31 december 2015. Detta inledande kapitel ger en bakgrund till hur havsmiljödirektivet införts i Sverige
och vad som hittills har gjorts samt introducerar några viktiga begrepp för åtgärdsprogrammet.

Genomförande av
havsmiljöförordningen i Sverige
Havsmiljödirektivet genomförs i Sverige genom havsmiljöförordningen
Arbetet med förordningen sker i återkommande förvaltningsperioder med fem steg som bygger på varandra. Det gör att förvaltningen i
vaIje period kan justeras och förbättras utifrån förändringar i miljön och samhället i övrigt. Den första fårvaltningsperioden innehåller följande steg:
(2010:1341).

1.

En inledande bedömning av miljötillståndet och en social och ekonomisk
analys av nyttjandet av havet (genomfört 2012)

2.

Beslut om vad som kännetecknar god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön (genomfört 2012)

3. Beslut om miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (genomfört 2012)
4.

Beslut om ett miljöövervakningsprogram (genomfört 2014)

5.

Beslut om åtgärdsprogram (beslut tas
av åtgärdsprogram (2016)

2015)

och påbörja genomförandet

Sveriges första förvaltningsperiod har nu kommit fram till det femte steget i
listan ovan: att fastställa ett åtgärdsprogram som bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs och att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Åtgärdsprogrammet ska vara fastställt i slutet av 2015, och bölja genomföras senast i slutet av 2016.
Havs- och vattenmyndighetens arbete med havsmiljöförordningen redovisas
i en serie rapporter som alla har överskriften God havsmiljö 2020. Åtgärdsprogrammet kommer att bli del 4 i serien, som ingår i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie och finns att hämta på myndighetens hemsida:
www.havochvatten.se
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Första cykeln

2010-2015

Efterföljande
cykler / 6 år

~---

..,'

Figur 1. Havsmiljödirektivets förvaltningsperioder går i cykler. Atgärdsprogrammet som nu
tas fram är det sista steget i den första förvaltningsperioden.
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Steg 1. Inledande bedömning
Havs- och vattenmyndigheten slutförde 2012 en inledande bedömning av miljötillståndet i svenska hav. Tillståndet varierar i Nordsjön och Östersjön mellan
olika havsbassänger, liksom mellan kust- och utsjövatten. Överlag är miljötillståndet inte tillfredsställande med negativa effekter för såväl marina växter,
djur och livsmiljöer som de ekosystemtjänster som människan nyttjar.
Alla delar av havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av mänskliga
aktiviteter. Belastningarna kommer både från aktiviteter på land och från aktiviteter som sker direkt i den marina miljön. Sammanfattningsvis bedöms tillförsel av näringsämnen, uttag avarter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen på en övergripande nivå påverka miljötillståndet i svenska havsområden
mest. Den inbördes rangordningen mellan dessa varierar geografiskt och lokalt
kan andra belastningar vara viktiga och ibland ha större betydelse än de tre
ovan nämnda belastningarna.
Den inledande bedömningen finns i rapporten God Havsmiljö 2020, Marin
strategiför Nordsjön och Östersjön, del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. I rapporten redovisas grundläggande egenskaper och det aktuella miljötillståndet i Nordsjön och Östersjön. Där finns
också en ekonomisk och social analys som beskriver nyttjandet av marina
vatten och samhällets kostnad om miljötillståndet försämras. Kostnaderna
beskrivs som välfårdsförluster kopplade till försämrade ekosystemtjänster.
Den samlade slutsatsen i den inledande bedömningen överensstämmer med
vad som framkommit i senare års nationella så väl som internationella tillståndsbedömningar. En ny bedömning av miljötillståndet ska slutföras och
rapporteras 2018 som ett underlag till ett nytt och reviderat åtgärdsprogram
för perioden 2021-2026.

Steg 2. God miljöstatus
Vad som är god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen finns beskrivet i rapporten God havsmiljö 2020, Marin strategiför Nordsjön och Östersjön, del 2:
God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Där beskrivs också vilka indikatorer
som ska användas för att bedöma status på havsmiljön. Dessa finns i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:18.

15
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Vid val av indikatorer utgick arbetet huvudsakligen från existerande miljöövervakning och redan utvecklade indikatorer. Ett fullt utvecklat, kvantitativt system för att bedöma om god miljöstatus uppnås finns ännu inte på plats. Arbete med att utveckla detta pågår kontinuerligt och kommer att resultera i
uppdateringar av föreskriften.
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Steg 3. Miljökvalitetsnormer med indikatorer
För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) formulerats. Målsättningen har varit att utforma MKN som motsvarar alla de belastningar som i den inledande bedömningen identifierades påverka miljön.
Dessa omfattar belastning i form av näringsämnen, farliga ämnen, främmande
arter, uttag avarter, fysisk påverkan på havsbottnar och avfall i havsmiljön.
MKN och indikatorer beskrivs i rapporten God havsmiljö 2020, Marin strategi
for Nordsjön och Östersjön, del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer
och är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3.
Arbetet med att ta fram ett fullt utvecklat system med MKN och tillhörande
kvantifierbara indikatorer för uppföljning av normer och åtgärder pågår och
kommer att resultera i uppdateringar av föreskriften.

Steg 4. Övervakningsprogrammet
För att kunna bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus, som exempelvis lekbiomassa av fisk, utbredning av marina däggdjur och tillståndet hos bottenfaunan, har Havs- och vattenmyndigheten fastställt övervakningsprogram.
ÖVervakningen ger också underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som
uppstår till följd av mänskliga aktiviteter som utsläpp av näringsämnen och
farliga ämnen, trålning och nedskräpning.
Övervakningsprogrammet och tillhörande underprogram fastställdes 2014
och beskrivs i rapporten God havsmiljö 2020, Marin strategifor Nordsjön och
Östersjön, de13: Övervakningsprogram. Miljöövervakningsprogrammen
kommer precis som indikatorerna att utvecklas kontinuerligt.
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Steg 5. Ett åtgärdsprogram för havsmiljön
Det sista steget i förvaltningsperioden är att upprätta ett åtgärdsprogram. Ett
åtgärdsprogram ska tas fram om den inledande bedömningen visar att miljötillståndet i havsmiljön inte är tillfredsställande och om de miljökvalitetsnormer som gäller i havet inte följs. Åtgärdsprogrammet ska svara på vilka
åtgärder som behöver genomföras och av vem. Det ska också innehålla en redovisning av pågående åtgärder som relaterar till havsmiljön, samhällsekonomisk analys av föreslagna åtgärder samt en miljökonsekvensbeskrivning.
Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön beskrivs nedan.

Framtagande av åtgärdsprogrammet
Beskrivning av processen med att ta fram åtgärdsförslag
Under våren 2014 har förslag till åtgärder tagits fram.
Arb~tet med åtgär~spr'ogråmme~ f~rtl~ysmiJj«.in har utgå~ från dessa områden
•• : , .

•
•
•
•
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•
•
•
•
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Främmande arter
• ."
' Fiskar och skaldjlJr som påver!<as av ~sk~
Marina näringsvavar
. ' . ..'
Övergödning
Havsbottnens integritet
Bestående förändringar avhydrqgrafiskavillkor
Koncentrationer av farliga ämnen och koncentrationer av farliga ämnen i livsmedel
Marint avfall
Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller
Biologisk mångfald
Marina skyddade områden
Restaurering
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Externa experter och andra myndigheter har involverats och en rad uppdrag
har lagts ut får att få underlag och data för att kunna:
1.

Bedöma hur långt det är kvar för att miljökvalitetsnormerna (MKN) ska
kunna följas, samt identifiera betydande faktorer som gör att MKN inte fåljs

2.

Analysera hur långt redan existerande (beslutade eller pågående) åtgärder
kommer att räcka

3. Vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att MKN ska kunna följas
4. Analysera om de förslagna åtgärderna är tekniskt genomförbara, hållbara,
kostnadseffektiva och ur andra hänseenden lämpliga
En samhällsekonomisk konsekvensanalys görs av hela åtgärdsprogrammet och
åtgärdernas kostnadseffektivitet bedöms. I konsekvensanalysen vägs effekterna
av det föreslagna åtgärdsprogrammet mot nollallternativet, det vill säga där
verksamheterna pågår som tidigare.
Arbetet med åtgärdsfårslagen har fårankrats på olika sätt. Samverkansmöten
hölls 2-3 oktober i Stockholm där myndigheter och länsstyrelser bjöds in får att
diskutera utkast till åtgärdsförslag med Havs- och vattenmyndighetens arbetsgrupper. De fåreslagna åtgärderna har också diskuterats med respektive myndighet.

Samrådsprocessen
Ett åtgärdsprogram ska enligt miljöbalken kungöras i ortstidning, eller på annat sätt ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle under minst
två månader att lämna synpunkter på fårslaget. Arbetet med att utarbeta åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under 2014-2015 för att beslutas
senast 31 december 2015. För att nå samverkan och få en bred förankring av
åtgärdsprogrammet genomförs ett samråd från 1 februari till 30 april 2015.
Samrådet är också ett krav enligt havsmiljöförordningen och 5 kap. miljöbalken. Samrådet för åtgärdsprogrammet vänder sig till myndigheter, kommuner,
organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av
åtgärdsprogrammet.
Efter samrådet ges regeringen möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram enligt de förutsättningar som anges i havsmiljöförordningens 27 §. Under
hösten kommer Havs- och vattenmyndigheten att publicera en sammanställning av remissvaren på hemsidan. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön fastställs
av Havs- och vattenmyndigheten senast före utgången av 2015. I början av
2016 ska programmet rapporteras till EU-kommissionen. Då ska också åtgärderna börja genomföras och effekterna av åtgärderna följs sedan upp under
kommande förvaltnings period.
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Ett samlat grepp om havsmiljön
De svenska miljökvalitetsmålen och havsmiljöförordningen
Arbetet med havsmiljöförvaltning är starkt kopplat till det nationella miljörnålsarbetet. De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör en samlad bild av den
svenska politikens målsättningar inom miljöområdet samtidigt som de inkluderar de miljökrav Sverige ska följa i form av EU-Iagstiftning och internationella överenskommelser. Flera av de havsrelaterade miljökvalitetsmålen omfattar krav i havsmiljöförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift.
Särskilt gäller det Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. På så vis knyts de juridiskt
bindande miljökvalitetsnormerna för havsmiljön samman med de politiskt
beslutade målen för svenska hav.
Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målens
innehåll och är vägledande för miljöarbetet. Att uppnå god miljöstatus ingår
direkt i Hav i balans samt levande kust och skärgård genom att det är en precisering för miljökvalitetsmålet. Att uppnå god miljöstatus med avseende på
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övergödning enligt havsmiljöförordningen är också en av fyra preciseringar av
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. God miljöstatus enligt havsmiljöförordningen är också relevant för flera andra preciseringar.
Havs- och vattenmyndigheten har uppföljningsansvar för Hav i balans samt
levande kust och skärgård och Ingen övergödning. Naturvårdsverket är samordnande myndighet för miljömålsarbetet. För att miljökvalitetsmålen ska nås
behöver riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner, industrin, näringarna
och allmänheten bidra.
Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att majoriteten av målen
troligtvis inte kommer att nås inom utsatt tid (Miljömål.se). Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön kommer att bli ett viktigt verktyg
för att öka takten i miljömålsarbetet. Processerna behöver fungera samordnat
för att nå det önskade miljötillståndet i havet och säkerställa ett effektivt arbete
på alla nivåer.

'.-,",.

Figur 2. Havsmiljödirektivet hänger ihop med havsplanering, EU:s fiskeripolitik, vattendirektivet, som alla är verktyg för att uppnå god havsmiljö och våra nationella miljökvalitetsmål.

Havsmiljödirektivet och
annan EU-Iagstiftning inom det marina området
Flera olika områden inom ED-lagstiftningen är relevanta för havsmiljöförvaltningen. Nedan beskrivs hur arbetet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön har förhållit sig till följande regelverk: ramdirektivet för vatten
(2ooo/6o/EG) med relaterade direktiv; ramdirektivet för havsplanering
(2014/89/ED); det så kallade art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och relaterade direktiv; samt den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).
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Ramdirektivet för vatten
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, ofta kallat vattendirektivet) täcker allt
grundvatten och ytvatten (sjö, vattendrag och kust). Havsmiljödirektivet och
vattendirektivet har geografiskt överlapp i kustvattnet och delvis gemensam
målsättning om att god status ska nås. Begreppet god status finns i de båda
direktiven. Definitionen av god status skiljer sig något åt men näringsämnen
och miljögifter ingår i bedömningen av god status i båda direktiven.
Målen i ramdirektivet för vatten är att nå en god vattenstatus, en god tillgång
och att ingen försämring sker. Dessutom ska medlemsländerna se till att vattnen
nyttjas på ett hållbart sätt. Eftersom landbaserad belastning i hög grad påverkar
havsmiljön så blir vattendirektivet viktigt också får att nå god miljöstatus enligt
havsmiljödirektivet. Detta har också påpekats i bland annat EU-kommissionens
meddelande A Blueprint to Safeguard Europe 's Water Resources (2012).
Arbetet med vattenförvaltningen drivs, liksom havsmiljöförvaltningen, i förvaltningsperioder om sex år där olika arbetsmoment återkommer. Den första
perioden avslutades 2009 och den nuvarande sträcker sig fram till december
2015. En förvaltningsperiod inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig
övervakningsdata. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera
vattnets tillstånd och påverkan, fastställa vilka miljökvalitetsnormer som ska
gälla och vilka åtgärder som behöver vidtas för att följa normerna och bevara
miljöstatus. På motsvarande sätt som inom havsmiljöförvaltningen ska åtgärdsprogram tas fram inom vattenförvaltningen.
EU-kommissionen rekommenderar att länderna samordnar samrådsprocesserna får åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen och havsmiljön. Bland
annat föreslår kommissionen att samråden ska hållas samtidigt och att aktörer
och intressenter ska få information om båda programmen samtidigt. Den långsiktiga målsättningen är att samordna åtgärdsprogrammen så långt som möjligt. EU-kommissionen arbetar även för att samordna rapporteringen.
Havsplan

)

Kommunal planering
Havsmiljöförordningen

(

)

Vattenförvaltningsförordningen
Gemensamma fiskeripolitiken
~
~

=34.8 mil

Angransande lands
ekonomiska zon eller

.

Ekonomisk zon (EEZ)

Fritt hav I temtorialhav

Figur 3. Hav, vatten, fisk och fysisk planering. Var gäller de olika regelverken?
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Samordning av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön med vattenförvaltningsarbetet i Sverige
Ramdirektivet för vatten är infört i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen (förordning 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt tillhörande lagstiftning. I kustzonen överlappar havsmiljöförordningen med vattenförvaltningsförordningen.
liksom för havs milj ön ska åtgärdsprogram för vattenförvaltningen tas fram.
De fem regionala vattenmyndigheterna ansvarar för att ta fram och besluta om
åtgärdsprogram för vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om hur åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen ska redovisas och har
ansvar för rapporteringen till EU. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, liksom
åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter och kommuner.
Havs- och vattenmyndigheten och de fem regionala vattenmyndigheterna har
samverkat kring framtagandet av åtgärdsprogrammen för vattenförvaltning och
havsmiljön. Tar man övergödning som ett exempel hanterar vattenförvaltningens
åtgärdsprogram de landbaserade källorna samt de punktkällor som finns i kustvattenförekomsterna medan havsmiljödirektivets åtgärdsprogram hanterar det eventuellt översIgutande betinget för att nå god miljöstatus i de marina vattnen.
Samarbetet fortsätter under samrådsprocessen. Havs- och vattenmyndigheten
och vattenmyndigheterna går i början av samråden ut med en gemensam kungörelse. Samrådet för vattenförvaltningen sträcker sig från 1 november 2014 till 30
april 2015 och avslutas samtidigt som samrådet för åtgärdsprogrammet för
havsmiljön för att kunna samverka under bearbetningen av remissvaren.

Havsplanering
Att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till 2020 enligt havsmiljödirektivet, är på en övergripande nivå beroende aven fungerande havsplanering.
Havsmiljödirektivet sätter miljömål, övervakar och tar fram åtgärdsprogram
för havsmiljön medan havsplaneringen är ett verktyg för att avgöra hur utrymmet i havet bäst ska användas nu och i framtiden. Havsplanering ska bidra
till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s
havsområden. Medlemsstaterna ansvarar nationellt för planering av sina havsoch kustområden, men för att skapa gemensamma ramar för havs planeringen
antogs i juli 2014 ett EU-direktiv (2014/89/EU).
Enligt direktivet ska havsplanering stödja en hållbar utveckling och tillväxt i
de maritima sektorerna, samtidigt som ekosystemansatsen tillämpas. Direktivet innehåller minimikrav om att medlemstaterna i planeringen ska ta hänsyn
till samspelet mellan land och hav, och annan planering, till exempel i kustzonen. Medlemstaterna ska även se till att det blir ett brett deltagande av intressenter i planeringsprocessen och att samarbete sker över landgränser, liksom
att hänsyn tas till miljö-, sociala, ekonomiska och säkerhetsaspekter. Medlemsstaterna ska göra en översyn av planerna minst var tionde år.

Samordning av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön med havsplaneringsarbetet i Sverige
För att nå god miljöstatus till 2020 måste användningen av haven och den belastning användningen ger förändras. Miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet för havsmiljön är verktygen i havsmiljöförordningen för att uppnå
detta. Havsplaneringen kompletterar med en process för att rumsligt planera
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för verksamheter så att god miljöstatus och en hållbar användning av haven
kan uppnås. När åtgärdsprogrammet för havsmiljön har tagits fram har hänsyn
tagits till den kommande statliga havsplaneringen.
De kommande havsplanerna ska ge kunskap om egenskaper och intressen i
havsområdena och redovisa den lämpligaste användingen av olika områden
utifrån förutsättningar och behov. Havsplanerna kommer liksom kommunala
översiktsplaner att ha en vägledande funktion. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan exempelvis vid tillståndbeslut vara vägledande kring vad som är
rimligt att kräva i form av försiktighetsmått i villkor. Vid fysisk planering (exempelvis kommunala översiktsplaner eller detaljplaner samt havsplanering)
kan åtgärdsprogrammet för havsmiljön utgöra viktigt underlag.
Både i arbetet med havsmiljöförordningen och havsplaneringen är det internationella perspektivet och samordning mellan länder av stor vikt. En principiell skillnad är att arbetet enligt havsmiljödirektivet är tidsmässigt synkroniserat mellan EU:s kuststater och samordnas av EU-kommissionen medan länder
har kommit olika långt beträffande nationell havsplanering. Havsplaner ska
dock finnas i EU:s kuststater senast mars 2021.
Vilken aktivitet som utförs var
påverkar miljö tillståndet i haven.

Havsplanering planerar var
verksamheter kan placeras.

/
, ,,"
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_--- .....,',

....

-_ ... '

God
miljöstatus
i haven

Havsmiljöförvaltning
sälter målen för miljön i haven.
Havsmiljöförvaltning ger
förutsätlningar för fysisk planering
och prövning och tillsyn av aktiviteter.

Figur 4. Bilden illustrerar hur havsmiljöförvaltningen och havsplaneringen samverkar för att
skapa underlag för prövning och tillsyn och för fysisk planering.

Arf- och habifafdirekfivef
Huvudsyftet med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) är att bidra till att
säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt
vilda växter och djur. Biologisk mångfald bidrar till det övergripande miljökvalitetsmålet om en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan i
det sammanhanget skapa förutsättningar för och bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för marina naturtyper och arter samt att de svenska åtagandena enligt art- och habitatdirektivet fullgörs.
Art- och habitatdirektivet har i Sverige genomförts som bestämmelser om
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken och förordning (1998:1252) om områdes skydd enligt miljöbalken ~ed mera. Vidare har bestämmelser om artskydd
förts in i 8 kap. miljöbalken samt i artskyddsförordningen (2007:845). Sverige
ska genom detta säkerställa att utpekade naturtyper och arter bevaras och har
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gynnsam bevarandestatus i landet. Med stöd av direktivet väljs skyddsvärda
områden ut att ingå nätverket Natura 2000. Åtgärdsprogrammet för havs miljön kan bidra till att nå målen för marina habitat i Natura 2000-områden.
Ett annat av flera åtaganden i direktivet är den rapportering om bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper som genomförs vart sjätte år. Utvärderings- och rapporteringscykeln är viktig i processen för att nå de uppsatta bevarandernålen och säkerställa dessa på lång sikt. Nästa rapportering sammanfalller med havsmiljödirektivets rapportering av miljötillståndet år 2018 varvid det
finns goda möjligheter till en samordnad rapportering för de två direktiven.
Rapporteringskravet formuleras i direktivets artikel 17 och den senaste svenska
utvärderingen överlämnades till EU-kommissionen i juni 2013. I rapporteringen behandlades bevarandestatusen för 164 arterjartgrupper och 89 naturtyper.
Bevarandestatusen bedömdes i 2013 års rapportering som otillfredsställande
eller dålig för samtliga marina naturtyper. För att uppnå gynnsam bevarandestatus för marina naturtyper och arter behöver påverkan från övergödning,
miljögifter och exploatering minska och områdesskyddet utökas. Vidare behöver påverkan på fiskebestånd och havsbottnen från yrkesfisket minska.

Den gemensamma fiskeripolitiken
Den nya gemensamma fiskeripolitiken, som gäller från den 1 januari 2014, ska
säkerställa att fiske är miljömässigt hållbart på lång sikt och förvaltas på ett sätt
som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och
sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsöljningen.
Viktiga nya komponenter är bland annat att flerårig ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas, en målsättning om maximal hållbar avkastning (MSY) och
ett gradvis införande aven skyldighet att landa alla fångster av kvoterade arter.
Den nya fiskeripolitiken innebär vidare att bevarandeåtgärder ska genomföras i
regionalt samarbete. Av särskild betydelse är att fiskerilagstiftningen ska vara
förenlig med miljölagstiftningen och att den uttryckligen ska bidra till god miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv. Genomförandet av havsmiljödirektivet ska på motsvarande sätt främja integrering av miljöfrågor i annan politik såsom den gemensamma fiskeripolitiken.
Två av de svenska miljökvalitetsnormerna för havet berör fisk (C.3 och C.4 i
HVMFS 2012:18 bilaga 3). Dels ska långsiktigt hållbara fiskbestånd uppnås, dels
ska fisksamhället i stort upprätthålla viktiga funktioner i näringsväven. Åtgärder
inom ramen för havsmiljödirektivet i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för
fisk kan vidtas inom den gemensamma fiskeripolitiken samt genom nationella
åtgärder, då främst innanför trålgränsen. Miljötillståndet och åtgärder inom
andra områden, exempelvis övergödning eller farliga ämnen, påverkar också
förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna för fisk ska kunna följas.

Samarbete inom EU och internationellt
Den svenska havsmiljöförvaltningen ska vara samordnad med andra medlemstaters förvaltning i Nordsjön och Östersjön. Det ställer krav på en samsyn
kring vad som kännetecknar god miljöstatus, och ett samarbete kring åtgärder
mot belastningar med gränsöverskridande effekter. Samordningen sker genom
EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna Os par och Helcom, samt
genom bi- och multilaterala kontakter.
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EU-kommissionen samordnar medlemsstaternas genomförande av havsmiljödirektivet genom att ta fram vägledningar för arbetet. Vägledningar och underlag tas fram i gemensamma arbetsgrupper som leds av kommissionen eller
av medlemsstater. Sverige deltar genom Havs- och vattenmyndigheten i dessa
arbetsgrupper.
I de europeiska vattnen finns också fyra regionala havskonventioner. Sverige
är part i två av dessa: Helcom (Östersjön) och Ospar (Nordsjön). Havskonventionerna har fått medlemstaternas uppdrag att fungera som plattformar för regionalt koordinerat arbete med havsmiljödirektivet. Inom ramen för Helcom och
Ospar har Sverige tillsammans med övriga medlemsländer tagit fram en gemensam uppsättning av mål och indikatorer för respektive havsområde. Också
miljöövervakningen har koordinerats regionalt där så lämpligt. Diskussion om
samarbete om åtgärder förs inom konventionerna och både Helcom och Ospar
kommer att sammanställa en regional rapport över de nationella åtgärdsprogrammen. Exempel på koordinerade åtgärder är att man inom Ospar har tagit
fram en gemensam aktionsplan som rör marint skräp (arbetet med att besluta
om en motsvarande aktionsplan pågår inom Helcom).
Samordning sker också genom bi- och multilaterala möten mellan Havs- och
vattenmyndigheten och motsvarande förvaltningsorganisationer i grannländerna. Syftet är att utbyta erfarenheter kring genomförandet av havsmiljödirektivet och underlätta samordningen inom havsområdet.
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O~ssa senar~ !JPpgift~r:pr~9i~~r~~ i I'la"smiljöförordningeh. Därange~ i 25 §bLaattcj6
åtgärder sam
fram. inte s~arriqtVerkasYftena med annan relevaötEU-rriiljölagstlftrtipg
som exempelvis art- och· habitåtdir~ktiliet eller vattendirektivet och att man viafrarTltagande
av åtgärdsprogram även ska se fillatt gessa inte motverkar de överenskommelser som
träffats inom de regionala havs~onventionerna. Inom ramen för den EU-gemensamma
genomförandestr;ategin har också ett vägledningsdokument om åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet tagits fram. Detta fastställs i november 2014.
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Bo Magnusson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum 24 februari 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Trådbunden internet- O
telefon uppkoppling inom äldrevården m.m. för
elöverkänsliga
Förslag till beslut

Vad gäller att införa särskilda skyddsåtgärder för elöverkänsliga föreslår
ledningskontoret att medborgarförslaget tillstyrks såtillvida att de
kommuninvånare som anser sig vara drabbade avelöverkänslighet skall få
möjlighet att få sina fall individuellt prövade av socialnämnden utifrån
social~änstlagens möjligheter att erhålla bistånd för förbättring av sin livsmiljö.
Med stöd av Strålsäkerhetsmyndighetens uttalanden föreslår Ledningskontoret
att medborgarförslaget vad gäller att införa trådbunden Intemet- och
telefonuppkoppling inom äldrevården, äldreboenden, alla för- grund- och
gymnasieskolor samt Visby, lämnas utan åtgärd.

Bakgrund

I ärende Rs 2014/79 ang medborgarförslag om Anpassade boendeformer för
elöverkänsliga framför ledningskontoret
'Elöverkänslighet som begrepp är en kontroversiellfråga. Om man gogglar på Wikipedia
kan man läsa att Riksdagen behandlat drygt 160 motioner som riirt eljjverkänslighet och
dess erkännande som fllkgukdom. I Sverige drivs frågan av Elijverkänsligas fo"rbund, en
handikapporganisation som erhåller statsbidrag. Utan att i deta!J·gå in på resultatet av den
forskning som bedrivits inom området kan man konstatera att det råder en stor oenighet om
eljjverkänslighet kan betraktas som en fysisk gukdom eller om det även finns psykologiska
faktorer till uppkomsten av de problem de drabbade råkar utfo"r. Det är därfijr mer korrekt
att karaktärisera elöverkänslighet som en funktionsnedsättning. Detfinns också stödfl"r
detta synsätt i Europarådets resolution 1815från år 20 11 där det poängteras att
medlemsstaterna har ett ansvar utifrån fo"rsiktighetsprincipen att vidta alla rimliga åtgärder
fo"r att minska människors exponeringfor elektromagnetiska fält. "
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E-post regiongotland@gotland.se
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Region Gotland

Socialnämnden har 2014-12-04 §158 beslutat fastställa funktionsprogram för
särskilt boende. Av funktionsprogrammet framgår att för varje boendeenhet
om 10 lägenheter skall en till två av lägenheterna vara anpassad för att
minimera besvären för boende med elöverkänslighet.
I anslutning till nu aktuellt medborgarförslag har tagits tillvara de synpunkter
och råd som framförs av den statliga nationella Strålskyddsmyndigheten.
Myndighetens uppdrag är bland annat att arbeta pådrivande och förebyggande
för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och
i framtiden.
Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2013 informerat Sveriges kommuner och
skolledningar om den bedömning som myndigheten gör när det gäller
strålskyddsrelaterade hälsorisker med trådlösa datornätverk, det vill säga att
exponeringenfor radiovågorfrån trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Ommyndigheten/ Aktuellt/Nyheter/ Ofarligt-med-tradlosa-datornatverk-urstralskyddsynpunkt/
I information till skolor och skolledare 2013 anges"
Men det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna
från trådlösa datornätverk. Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst
datornätverk endast exponerasfl'r mycket låga nivåer av radiovågor. Detta gäller även när
barn eller vuxna vistas längre tider i lokaler där trådlösa datornätverk är installerade.
Detfinns däifo'r inga strålskyddsskälfor att undvika att installera trådlösa datornätverk i
varken skol- eller hemmilJö: Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten och i stort sett alla
världens strålsäkerhetsmyndigheter, och även Världshälsoorganisationen (WHO).
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Pressmeddelanden/20 13/ brev-tillskolleldare-angaende-tradlosa-natverk.pdj
Samma förhållande, att det inte finns strålskydds skäl att undvika att installera
trådlösa datornätverk, torde gälla också äldreboenden och sjukhus.
Senast i maj 2014 har Strålskyddsmyndigheten sammanfattningsvis redovisat
"l'{y forskning !)Ider inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa
datornätverk. Detframgår avenforskningssammanställning som
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort."
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Ommyndigheten/ Aktuellt/Nyheter/Mobiltelefoni-ny-forskning-tyder-inte-pahalsorisker/
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Bedömning

Med hänvisning till att den statliga nationella myndigheten med ansvar för
strålsäkerhet tydligt uttalar att det "finns inga vetenskapligt grundade
misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk" gör
ledningskontoret ingen annan vetenskaplig bedömning.
Ledningskontoret anser Strålskyddsmyndighetens udåtande ger stöd för att inte
vidta generella åtgärder med anledning av medborgarförslaget.
Vad gäller medborgarförslagets önskan att införa särskilda skyddsåtgärder för
elöverkänsliga hänvisas till förslag i liknande ärende (Rs 2014/79). I det ärendet
förslog SON (SON 2013 § 37) att personer som anser sig vara drabbade av
elöverkänslighet skall erhålla samma möjlighet att som andra personer med
funktionshinder få sitt fall prövat av socialnämnden utifrån social~änsdagen.
Ledningskontoret anser att det är rimligt med samma ställningstagande i detta
ärende.
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Medborgarförslag om införande av trådbunden Internet- och
telefonuppkoppling inom äldrevården, äldreboenden, alla förgrund- gymnasieskolor, Visby lasarett, samt att införa
särskilda skyddsåtgärder för elöverkänsliga.
Vi exponeras tör elektromagnetisk strålning från trådlös teknik dygnet runt,
årets alla dagar. Strålsäkerhetsmyndighetens fastställda referensnivå skyddar
endast mot termiska effekter. D v s omedelbara uppviirmningseffekter av 6
minuters exponering. Vi ska inte kunna bli kokta av strålningen.
Det ftnns dock inget referensvärde för biologisk påverkan och skadenivå,
vilket kan ske vid nivåer som kan vara flera tusen gånger lägre än den strål~
ningsnivå vi dagligen belastas med i vår "normala miljö".
Vi har under historiens gång haft ett antal miljökatastrofer som t.ex. skandalerna med DDT, asbest och hormoslyr. Myndigheterna hävdade att dessa
gifter var ofarliga, trots varnande forskningsstudier och rapportering från
drabbade.
Nu verkar det som historien upprepar sig i och med den elektromagnetiska
strålningen. Myndigheterna hävdar att det är ofarligt, samtidigt som det finns
gott om studier som visar på mycket allvarliga hälsorisker (Se BILAGOR)
och mängder med vittnesmål från personer som drabbats av olika symtom
på grund av strålningen och vars symtom stämmer överens med forskningen.
Det är vetenskapligt känt att barn är känsligare än vuxna för alla typer av
miljöproblem, men även sjuka äldre har högre känslighet tör t ex elektromag~
netisk strålning Enligt rARe (WHO) är elektromagnetisk strålning möjligen
cancerframkallande, klass 2b. Professor Lennart Hardell har t ex i sin forskning visat att om barn använder mobiltelfon före 20 års ålder ökar risken för
hjärntumör 7,8 gånger.
EU:s miljöbyrå EEA har gett ut rapporten "Late lessons from earl y wamings",
där byrån ger exempel på en lång rad hälsolarm som ignorerats av myndig-
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heterna. Vid genomgång av 88 larm var samtliga helt riktiga utom fyra.
Om samhället inte hade ignorerat dessa korrekta lann, skulle liv räddats
och lidande sparats. Det är hög tid att ta denna rapport på stort allvar för att
undvika framtida katastrofer.
I Europarådets resolution 1815 (2011) står det "för barn i allmänhet och
speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna internetanslutningar,
samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet" .
Dessutom" att ägna särskild uppmärkamhet åt elöverkänsliga människor som
lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält
och att skydda dem, inklusive att inrätta strålnings fria zoner som inte täcks
av trådlösa nätverk".
Riksdagens utredningstjänst skriver i en utredning (Dm 2012:365) att Resolutioner är inte folkrättsligt bindande utan ska snarare ses som en kraftfull rekommendation som parterna genom sitt medlemsskap i intrnationella organisationer på förhand tOrbundit sig att följa. Man brukar därför säga att de är politiskt bindande.
Denna resolution är ett mycket tungt vägande skäl för att följa mitt medborgarfOrslag.
Med hänvisning till de forskningsrapporter som ftnns med i bilagan och det
ovan skrivna begär jag att Region Gotland använder trådbunden Internet- och
telefonuppkoppling istället för trådlös teknik inom äldrevården, äldreboenden,
alla för- grund- gymasieskolor , Visby lasarett samt att införa särskilda
skyddsåtgärder för elöverkänsliga personer.
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Bilaga till medborgarförslag
Elektromagnetisk strålning från Wi-fi, datorer, trådlösa telefoner, surfplattor, mobilmaster,
mobiltelefoner, mm, har under de senaste 15 åren ökat kraftig i samhället. Många studier visar
att det finns allvarliga hälsorisker med elektromagnetisk strålning. När det gäller hur Wi-Fi
påverkar människan finns det nästan inga studier alls och det gäller även hur barn påverkas
långsiktigt av elektromagnetisk strålning. Alltfler människor vittnar om allvarliga hälsoproblem på
grund av den trådlösa tekniken och många läkare och vissa utländska myndigheter anser att
barn inte ska utsättas för elektromagnetisk strålning på grund av de risker som finns.
I arbetsmiljöiagen står det:
Kap 1, 1 § "Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i
övrigt uppnå en god arbetsmiljö."
Kap 2, 1§ ''Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall."
Kap 3, 2 § "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant
som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller
olycksfall undanröjs."
Nedan följer ett litet urval av de många tusen studier om riskerna med elektromagnetisk strålning
som finns.
Cancer kan uppkomma på grund av DNA-skador
http://www.1177.se/Skanerrema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancerNad-arcancerl?ar=True
Flertal studier har visat att elektromagnetisk strålning skadar DNA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22405939?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21732071 ?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm. nih .gov/pubmed/16458332?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627134?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397269?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12160887?
http://www.ncbi;nlm.nih.gov/pubmed/15869902?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261542
Oxidativ stress kan vara en orsak till cancer.
http://sv.wikipedia.org/wikilOxidativ stress
Elektromagnetisk strålning ökar den oxidativa stressen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408?dopt=Abstract
j1ttQ;//www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/208331 06
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824388?dopt=Abstr<iGl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/11437466
Cancer är vanligare i närheten av mobil master, tv- och radiomaster. Att använda Wi-Fi i skolan
genererar mer strålning än en mobilmast i skolans absoluta närhet.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancer%20incidence%20and%20mortality%20and%
20Qroxi mity%20to%20TV%20towers
http://www.ncbi.nlm.nih.qov/pubmed?term=Adult%20and%20childhood%20Ieukemia%20near%
20a%20high-power%20radios%20stations%20in%20Rome .
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/8982016
b!!rtllwww.ncbLnlm.nih.!=)ov/pubmed/11878150
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lncidence%200f%20cancer%20in%20the%20vicinity
%200f%20Korean%20AM%20radio%20transmitters
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ecological%20study%200n%20residensces%20in%
20the%20vicinity%200f%20AM%20radio%20broadcasting%20towers%20and%20cancer%20de
ath
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mascarinec%20G%2C%20cooper%20j
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885353?dopt=Abstract
Användning av mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20589524?dopt=Abstract
http://www.monanilsson.se/documenUhardell-unga.pdf
IARC (WHO) klassificerar elektromagnetisk strålning som möjligen cancerframkallande.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/20 11/pdfs/pr208 E. pdf
Boende nära mobil master får förändrade hormonnivåer.
http://www.weepinitiative.org/news/eskander-et-al-2011.pdf
Flertal studier har visat att symtom som huvudvärk, minnesproblem, yrsel, sömnproblem,
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och värk är vanligare ju närmare en mobil mast man
bor.
http://brain-surgerv.us/Khurana et al IJOEH-Base Station RV.pdf
http://www.monanilsson.se/documenUforskningnov08.pdf
Användare av mobiltelefoner löper en ökad risk att drabbas av huvudvärk, irritabilitet och
koncentrationsstörningar.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620607
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/11102297
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/10912374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+use+and+subjective+symptoms.++C
omparison+of+symptoms+experienced+by+users+of+analogue+and+digital+mobile+phones
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symptoms++experienced+by+users+of+digital+cellu
lar+phones%3A+a+pilot+study+in+a+French+engineering+scho01
Användare av mobiltelefoner löper ökad risk att drabbas problem med hörseln.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+relatedhazards+and+subjective+hea
ring +and+vision++symptoms+ in+the+Saudi+population. +I
Ju mer strålning foster, barn, ungdomar och djur utsätts för och ju mer mobiltelefonen används
desto större är risken för beteendeproblem.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=exposure%20to%20radiofrequensy%20electromagnetic%20fields%20and%20behavioural%20problems%20in%20bavari
an%20children
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23113292?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962
Ju mer unga vuxna använder dator och mobil desto större är risken för att utveckla depression
och sömnbesvär. https:/Igupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28245/1/gupea 2077 28245 1.pdf
Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.
http://informahealthcare.com/doilabs/1 0.31 09/15368378.2011.622827
Personer som exponeras för elektromagnetisk strålning löper en ökad risk för att begå
självmord. http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/10924428
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning löper ökad risk att utveckla oro.
http://www.ncbi.nlm.ni h.gov/pubmed/22616682?dopt=Abstract
2
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Flertal studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%200f%20cellular%20phone%20emissions%
200n%20sperm%20motility%20in%20rats
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/17482179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/20560771 ?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/21486411
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/17655195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20freguency%20electromagnetic%20radiation
%20(RF-EMR)%20from%20gsm%20(O.9%2F1.8%20GHz)
Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiationinduced%20changes%20in%20the%20prenatal%20development%200f%20mice
Elektromagnetisk strålning skadar hjärnan.
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos= 1&itool=EntrezSystem2. PEntrez. Pu
bmed.Pubmed ResultsPanel.Pubmed SingleltemSupl,Pubmed Discovery RA&linkpos=1 &Iog$
=relatedarticles&logdbfrom=pubmed
http://www.ncbi.nlm .nih .gov/pubmed/20353343?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861693?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/20691167?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546709?dopt=Abstract
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/18821198?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/19230827?ordi nalpos=8&itool=EntrezSystem2. PEntrez. Pu
bmed.Pubmed ResultsPanel.Pubmed DefaultReportPanel.Pubmed RVDocSum
Elektromagnetisk strålning påverkar minnet negativt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535?dopt=Abstract
http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html
Elektromagnetisk strålning påverkar sköldkörtelhormoner negativt.
http://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/15917150
Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8960730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687
Elektromagnetisk strålning påverkar hjärtat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heart%20rate%20variability%20in%20workers%20e
xposed%20to%20medium-freguency%20electromagnetic%20fieIds
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/185934 77?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih .gov/pubmed/18450804?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10212373
http://www.youtube.com/watch ?v=pmw nCJWs4&list=UUxs 1UgZ6DivWUfG 1dX3TELw&index=
~

Elektromagnetisk strålning påverkar ögat.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effects%200f%20mobile%20phones%20on%20oxid
ant%2Fantioxidant%20balance%20in%20cornea%20and%20Iens%200f%20rats&cmd=DetailsS
earch
Elektromagnetisk strålning gör att de röda blodkropparna klumpar ihop sig vilket kan leda till
huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.
http://www.youtube.com/watch ?v=L 7E36zGHxRw&1 ist=U Uxs 1UgZ6DivWUfG 1dX3TELw&i ndex=
21
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Personer som sitter framför en dator eller läs platta som är uppkopplad mot trådlöst Internet kan
utsättas för över SO 000 IlW/m 2 • Den internationella Bioinitiative Report från 2012
rekommendation är max 31JW/m2.
http://www.maxicom.se/res/Diagram/pcwifistralning.gif
http://maxicom.se/res/Diagram/iPad-straalning.pdf
http://maxicom.se/Ny-Biolnitiativ-rapport.pdf
Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning skyddar enbart mot direkta akuta
uppvärmningseffekter, inte mot exponering dygnet runt i flera år.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/startiMagnettalt--tradlos-tekniklReferensvardenl
Europarådets Resolution 181S (2011) "De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och
deras inverkan på miljön"
http://www.vagbrvtaren.org/EU-resolution%20181S%20-20110S2l-sv.pdf
American Academy of Environmental Medicine, rekommendationer angående elektromagnetisk
exponering. http://aaemonline.org/AAEMEMFmedicalconditions.pdf
Den ryska nationella kommittån för icke-joniserande strålning anser att mobiltelefonanvändare i
framtiden kan drabbas av minnesproblem, ökad irritabilitet, sömnproblem, ökad känslighet för
stress, mm.
http://www.scribd.com/doc/18363669/CHI LDREN-AND-MOBI LE-PHONES-THE-HEALTHOFTHE-FOLLOWING-GENERATIONS-IS-IN-DANGER
http://www.avaate.org/article.php3?id article=21S6
Den internationella Bioinitiative Report från 2012 om elektromagnetiska fält är en
sammanfattning av mer än 1800 forskningsrapporter i ämnet.
http://www.bioinitiative.org
I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade
av mobiltelefoni och trådlösa telefoner. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECTstandarden för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.
http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/freiburg.htm
130 läkare i tyska staden Bamberg anser att elektromagnetisk strålning kan leda till huvudvärk,
oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, yrsel,
allergier, mm. http://www.vagbrvtarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm

Sammanfattning:
1. Elektromagnetisk strålning skadar DNA och leder till ökad oxidativ stress vilket kan bidra
till cancer.
2. Cancer är vanligare ju närmare en mobil mast, tv-mast eller radiomast man bor.
3. Personer som utsätts elektromagnetisk strålning i yrket löper en ökad risk för cancer.
4. Spermier skadas av elektromagnetisk strålning.
S. Elektromagnetisk strålning skadar hjärnceller och påverkar minnet negativt.
6. Elektromagnetisk strålning kan öka risken för psykisk ohälsa.
l. Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.
8. Risken för huvudvärk, minnesproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnproblem,
nedstämdhet och värk ökar ju närmare en mobilmast man bor.
9. Elektromagnetisk strålning kan påverka hjärtat.
10. Utländska myndigheter varnar för att barn kan skadas av trådlös teknik.
11. Utländska läkare varnar för att elektromagnetisk strålning kan skada människor.
12. WHO anser att elektromagnetisk strålning är möjligen cancerframkallande.
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Datum 26 mars 2015

Regionstyrelsen

Uppföljning folkhälsopolitiskt program
Förslag till beslut
• Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma till Regionstyrelsen
29 oktober 2015 med förslag till process för att utforma gemensamma regionala
strategier för god och jämlik hälsa i befolkningen.
•

Rapporten delges nämnder och styrelser.

Bakgrund
Uppföljning har genomförts av det folkhälsopolitiska programmet. Rapport och
tillhörande tabellbilaga bifogas.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:
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Folkhälsopolitiskt program uppföljning
Sammanfattning
Den här rapporten följer upp Gotlands folkhälsopolitiska program. Syftet är att visa
måluppfyllelse och vilken effekt det folkhälsopolitiska programmet haft. Resultatet
visar att hälsan i befolkningen på Gotland inte avsevärt skiljer sig mot hälsan i
befolkningen nationellt. Hälsoutfallet har förbättrats till viss del i grupper som har
sämst hälsoutfall.
Det finns ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor på Gotland. Skillnaderna i hälsa
och levnadsvanor relaterade till socioekonomiska faktorer har minskat och är i vissa
avseenden mindre på Gotland än i riket. Målet under programperioden att
Hälsoklyftorna minskar och är mindre än i riket är delvis uppfyllt.
På Gotland finns några förhållanden i befolkningen som kan antas ha stort
inflytande på folkhälsan: ålder och socioekonomiska faktorer. Medelåldern på
Gotland är högre än i riket. Förekomst av sjukdomar ökar vid stigande ålder.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan social position och hälsa. På
Gotland är andelen personer med lång utbildning mindre jämfört med riket och
medianinkomsten är lägre. Utifrån detta kan hälsan förväntas vara något mindre bra
på Gotland än i riket.
Analys av hälsoutfall i relation till förutsättningar i befolkningen visar att hälsan är
bättre än förväntat. Det kan bero på att skillnader i hälsa mellan olika grupper, till
viss del är mindre på Gotland. Det kan även bero på sociala faktorer. Studier visar att
socialt deltagande, möjlighet till inflytande och delaktighet samt känsla av att ha
kontroll över livet har positiv inverkan på hälsan. På Gotland upplever människor
tillit och trygghet i betydligt högre grad än i riket. Andelen personer med låg
socioekonomisk position som upplever hög stressnivå, oro för att förlora arbetet och
som har lågt socialt deltagande är lägre på Gotland än i riket.
Målet att självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ska vara över riksgenomsnittet har
dock inte nåtts med ett undantag: psykiskt välbefinnande bland kvinnor. Målet att
antal självmord minskar är inte heller uppnått. Förekomsten av självmord ligger på
samma nivå som tidigare.
Inom Region Gotland har aktiviteter genomförts som har bidragit till uppfyllelse
av delmålen. I verksamheterna upplevs dock inte kopplingen som tydlig mellan
genomfört arbete och det folkhälsopolitiska programmet. Verksamheterna efterfrågar
tydliga mål och samordning för folkhälsoarbetet. Åtgärder och uppföljning önskas
inom respektive verksamhet i ordinarie processer för ledning och styrning. Vidare
efterfrågas regelbunden övregripande uppföljning från ledninskontoret.
Rapporten tydliggör framtida utmaningarna att förbättra folkhälsan generellt i
befolkningen, minska skillnader i hälsa, påverka bestämningsfaktorer som är särkilt
ogynnsamma samt att visa en rättvisande bild av folkhälsan.
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Inledning
Syftet med denna rapport är att följa upp Gotlands Folkhälsopolitiska program.
Rapporten är indelad i sju delar:
Del 1: Bakgrund
Del 2: Uppföljning av övergripande mål
Del 3: Uppföljning av delmål inom målområde Delaktighet och inflytande
Del 4: Uppföljning av delmål inom målområde Livsmiljö och levnadsvanor
Del 5: Uppföljning av hur programmet fungerat och genomförda aktiviteter
Del 6: Nationellt folkhälsoarbete
Del 7: Resultatdiskussion
Till rapporten hör ett antal tabeller med detaljerad statistik samt en teknisk
beskrivning. För den som önskar snabb överblick rekommenderas att läsa de stycken
som är sammanfattningar, kommentarer och sammanställning av resultat och den
avslutande resultatdiskussionen.
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Del 1 Bakgrund
Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision 2025 har som ett av fem
övergripande mål att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Nationellt finns 11
målområden för folkhälsoarbetet som formulerats i regeringsproposition år 20081,2.
Utifrån de nationella målområdena prioriterades ett antal delmål för folkhälsan på
Gotland i ett folkhälsopolitiskt program 20093. Programmet innehåller delmål och
aktiviteter för programperioden 2009-2013.
Programmet fortsätter att gälla tilldess att uppföljning är genomförd och politiskt
beslut är fattat om nytt styrdokument för folkhälsoarbetet. Den här rapporten visar
uppföljning till och med år 2014.

Hälsans bestämningsfaktorer
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor. De sammanfattas ofta inom begreppet hälsans
bestämningsfaktorer4,5. Det vill säga faktorer som påverkar människors förutsättningar
och förmågor till ett liv med god hälsa.
Exempel på hälsans bestämningsfaktorer presenteras ofta i en bild som visar dem i olika
nivåer. I bilden visas socialt stöd och levnadsvanor närmast människan. Möjligheten
till socialt stöd och hälsofrämjande levnadsvanor påverkas i sin tur av faktorer i
livsmiljö som i bilden visas med exemplen arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik,
utbildning o.s.v. Faktorer i livsmiljön påverkas i sin tur av levnadsvillkor. Det är det
yttersta lagret i bilden. Exempel på levnadsvillkor är samhällsekonomiska strategier
och miljö.
Figur 1 Översikt av hälsans bestämningsfaktorer

5

Bild hämtad från Öppna jämförelser Folkhälsa 2014 , sidan 18, som utgår från Dahlgren G och
Whitehead M, 1991 men är modifierad av Folkhälsomyndigheten.
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På senare år har sociala faktorer i levnadsvillkor och livsmiljö uppmärksammats.
Forskning visar att det finns ett samband mellan social position och hälsa, den så
kallade sociala gradienten6,7. Ju högre social position desto bättre hälsa. Faktorer som
påverkar social status är exempelvis yrkestillhörighet, utbildningslängd och inkomst.
Studier visar att den sociala gradienten påverkar så att risken att dö i förtid och
sjukligheten är större bland människor med låg social position även om hänsyn tas till
vilka levnadsvanor människor har. En orsak är tillgång till ekonomiska resurser.
Social position påverkar även tillgång till status och makt. Den sociala positionen ger
mer eller mindre förutsättningar för socialt deltagande, kontroll i livet, möjlighet till
inflytande och delaktighet. Dessa omständigheter ger skydd mot stressreaktioner och
motverkar sjuklighet och dödlighet. De påverkar även motivation, ekonomiska
förutsättningar och socialt stöd för hälsosamma levnadsvanor.
Bilden nedan ger en illustration av förhållandet mellan social position och hälsa.
Figur 2 Den sociala gradienten - samband mellan social position och hälsa
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bättre

Den sociala
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Bild modifierad utifrån rapport Malmös väg mot en hållbar framtid
7
– hälsa, välfärd och rättvisa , sidan 27.

I rapporten definieras kort utbildningslängd, yrkestillhörighet inom arbetaryrke eller
låg disponibel hushållsinkomst som låg social position. Det benämns i rapporten
även som låg socioekonomisk position.
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Metod- uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet
Vid uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet har kvantitativ metod används
genom analys av data från nationella databaser, enkätundersökningar och lokal
statistik. Vid jämförelser med riket används genomsnittliga värdet för samtliga län,
om inte annat anges.
Kvalitativ metod har använts genom att intervjuer8 har genomförts, som ett
stickprov, med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, IOGT-NTO, Gotlands Idrottsförbund och
Länsstyrelsen. Kompletterande samtal har genomförts med medarbetare i
förvaltningarna. Uppgifter har hämtats från årsrapporter och balanserade styrkort.
Uppföljning av övergripande mål

I rapporten följs först de övergripande målen upp: Gotlänningarna har bra hälsa och mår
bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad . Det görs genom analys av
folkhälsodata från nationella databaser, statistik från Region Gotland, data från
befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor och elevundersökning i årskurs 9.
De indikatorer som används för hälsoutfall är: självskattad hälsa och tandhälsa,
psykiskt välbefinnande, upplevelse av stress, dagar med ohälsa samt förekomst av
övervikt och fetma. Dessa hälsoutfall jämförs med resultat i riket och med tidigare
resultat på Gotland. Hälsoutfallen analyseras även utifrån kön, ålder,
socioekonomiska faktorer och geografi.
I uppföljningen av det övergripande målet ingår resultat angående självmord och
självmordsförsök.
Uppföljning av delmål

Uppföljning av delmålen bygger på kvantitativa data och intervjuer med
representanter i verksamheterna.
För uppföljning av levnadsvanor har följande indikatorer använts: fysisk aktivitet,
stillasittande fritid, intag av frukt och grönsaker, socialt deltagande, rökning,
snusning, riskbruk av alkohol, användning av narkotika, förekomst av klamydia och
tonårsaborter.
Utöver de bestämningsfaktorer för hälsa som lyfts fram i delmålen i det
folkhälsopolitiska programmet visas även resultat för upplevelse av tillit, trygghet och
oro för att förlora arbetet.
Sammanfattande modell av mål och delmål som följs upp i rapporten

De bestämningsfaktorer för hälsa som följs upp i rapporten är de som lyfts fram i det
folkhälsopolitiska programmet.
Bilden nedan visar målområden, bestämningsfaktorer för hälsa och indikatorer för
hälsoutfall som används vid uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet.
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Figur 3 Bestämningsfaktorer för hälsa och indikatorer för hälsoutfall som ingår
i det folkhälsopolitiska programmet
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Uppföljning av hur det folkhälsopolitiska programmet fungerat och
vilka aktiviteter som genomförts

Den del av uppföljningen som handlar om hur programmet fungerat och om
genomförda aktiviteter bygger på intervjuer och dokumentation i balanserade
styrkort, bokslut och årsredovisningar.
Data från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor

Stora delar av resultatet i rapporten bygger på data från befolkningsenkäten Hälsa på
lika villkor. Enkäten genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag
av Folkhälsomyndigheten. I denna rapport har uppgifter från Hälsa på lika villkor
bearbetats till 3-årsmedelvärden. Medelvärdet för åren 2009-2011 används för att ge
en bild av resultaten i början av programperioden och medelvärdet för åren 20122014 för att ge en nulägesbild.
De resultat från Hälsa på lika villkor som visas i Öppna jämförelser folkhälsa 2014
och på Folkhälsomyndighetens hemsida med 4-års medelvärden har inte använts.
Det beror på att de har med resultat från år innan 2009 då antalet enkäter från
Gotland var för litet för att ge tillförlitligt regionalt resultat.
Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor ger resultat i form av hur stor andel av
befolkningen som svarat att de exempelvis uppfattar sin hälsa på ett visst sätt eller
har vissa levnadsvanor. Statistiska centralbyrån (SCB) har korrigerat resultaten utifrån
bortfall.
Vid analys av resultatet jämförs skillnader i andelar mellan t.ex. nu och tidigare,
mellan Gotlands befolkning och riket och mellan olika grupper. Definition har gjorts
av vilken procentuell differens som det är meningsfullt att fokusera på. Urban Janlert,
professor i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, har konsulterats för frågor om
metod.
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I rapporten definieras skillnad som en differens med 3 procentenheter med
avrundning utan decimaler efter att differens beräknats. Om andelen svarande
t.ex. var 14,10% vid ett tillfälle men senare 6,7% blir den procentuella
förändringen en differens på 7,4%. Avrundat blir det 7%. Eftersom det är över
tre procentenheter anges det som en skillnad.
I fall då andelen som svarat på ett visst sätt är mindre än 5% definieras skillnad
som en differens med 1 procentenhet.
När skillnad inte kan fastställas utifrån definitionen ovan redovisas det som att
det inte är skillnad eller uttryckt som att andelen ”är i nivå med” jämfört resultat.
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– Folkhälsan på Gotland
råde delaktighet oc
ålom
h in
flyt
Jämställdhet
an
Möjlighet till
de
Sysselsättning
delaktighet och
inflytande
i
l
j
m
ö
s
och le
liv
vna
råde
dsv
lom Tobaksfria
å
Hälsoorienterad
arbetsplatser
an
FN-konvenM
hälso- och sjukvård
tionen om
Utveckling för goda
levnadsvillkor

or

Föräldraskap

Socialt deltagande
Konsumtion av
frukt och grönsaker

Rökning och snusning

Minska
olyckor

Alkohol

Ö

Stillasittande
fritid
Fysisk
aktivitet

an
rgrip de m
ve Självskattad å

Fetma och
övervikt
Självmord

hälsa och
tandhälsa

Stress

Droger

Trygghet

Tillit

l

Förutsättningar
för hälsosamma
levnadsvanor

barns rättigheter

Föreningar

Dagar
med ohälsa
Psykiskt
välbefinnande

Säker
sexualitet

Oro för
arbete

Under programperioden har uppföljning av folkhälsan gjorts bland annat genom
årliga nationella enkätundersökningar. Några resultat från befolkningsenkäten Hälsa
på lika villkor har presenterats i regionens årsredovisningar. Resultat från enkät om
levnadsvanor årskurs 9 har sammanställts och presenterats för barn- och
utbildningsförvaltningen. Mer omfattande analyser av resultaten och bearbetning
utifrån ålder och socioekonomiska faktorer har inte gjorts. Resultat från nationella
folkhälsorapporter har använts men specifika folkhälsorapporter för Gotland har inte
sammanställts. Under programperioden har inte tillgång till specialiserad statistisk
och epidemiologisk kunskap funnits i Region Gotland.

Hälsoutfall
Hälsa i befolkningen 16-84 år

De indikatorer som används för hälsoutfall från befolkningsenkäten Hälsa på lika
villkor är: självskattad hälsa och tandhälsa, psykiskt välbefinnande, upplevelse av
stress, dagar med ohälsa, förekomst av övervikt och fetma.
 Självskattad hälsa mäts genom svar på frågan: Hur bedömer du ditt hälsotillstånd?
Svarsalternativen är: 1)Mycket bra, 2) Bra, 3) Någorlunda, 4) Dåligt, 5) Mycket
dåligt. Resultat som presenteras för bra hälsa innefattar både savrsalternativ 1
och 2.
 Självskattad tandhälsa mäts genom svar på frågan: Hur tycker du att din tandhälsa är?
Svarsalternativen är 1) Mycket bra, 2) Ganska bra, 3) Varken bra eller dålig, 4)
Ganska dålig, 5) Mycket dålig.
 Psykiskt välbefinnande beräknas genom att personerna svarat på flera frågor som

sammantaget bildar frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire)
som mäter psykiska reaktioner på påfrestningar. Det blir en indikator för psykiskt
välbefinnande men inte för psykisk ohälsa.
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 Upplevelse av stress mäts utifrån frågan Känner du dig för närvarande stressad? Resultatet

visar andelen personer som svarat att de är ganska mycket eller mycket stressade.
 Dagar med ohälsa mäts genom frågan Hur många dagar den senaste 30-dagarsperioden
hindrade dålig kroppslig eller psykisk hälsa din arbetsförmåga eller dina dagliga aktiviteter? I
diagrammen visas den andel personer som svarat att de haft 15 eller fler dagar
med ohälsa.
*1
.
 Övervikt och Fetma beräknas genom BMI utifrån längd och vikt. För barn mellan
2-18 år används isoBMI med beräknade värden för övervikt och fetma enligt
tabell framtagen av International Obesity Task Force.
I diagrammen visas andel personer med hälsoutfall som inte är önskvärda. Ju lägre
andel desto bättre är resultatet.
Hälsan på Gotland i befolkningen som helhet skiljer sig inte tydligt från hälsan i
befolkningen nationellt. Den skillnad som ses är att fler personer på Gotland jämfört
med i riket, upplever sin hälsa som någorlunda.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 4 Andel personer med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Delas resultaten upp för kvinnor och män syns inte heller stora skillnader i jämfört
med riket. På Gotland är det vanligare än i riket att kvinnor har övervikt och
upplever sin hälsa som någorlunda . Däremot är det mindre vanligt att kvinnor på
*

BMI9 för vuxna beräknas som (vikt i kilo)/(längd i meter x längd i meter). BMI 18,5-24,9 motsvarar normalvikt, BMI 25-29,9
motsvarar övervikt, BMI från 30 motsvarar fetma.
För barn mellan 2-18 år används isoBMI10 med beräknade värden för övervikt och fetma enligt tabell framtagen av International
Obesity Task Force.
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Gotland har nedsatt psykiskt välbefinnande. Liksom för kvinnor är andelen män på
Gotland som skattar sin hälsa någorlunda större än i riket. Andelen män som upplever
många dagar med ohälsa är något större på Gotland än i riket.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 5 Andel kvinnor med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år
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Figur 6 Andel män med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA

Män upplever sin hälsa som bra i högre grad än kvinnor. Färre män på Gotland än i
riket rapporterar bra hälsa. Det beror på att fler rapporterar sin hälsa som någorlunda
på Gotland än i riket. Det är lika vanligt på Gotland som i riket att män och kvinnor
upplever sin hälsa som dålig.
För detaljerad statistik se tabellbilaga, tabell 1.
Figur 7 Andel kvinnor mellan 16-84 år som
rapporterar sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig
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Figur 8 Andel män mellan 16-84 år som
rapporterar sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTVECKLING AV HÄLSA ÖVER TID

Trenden i riket är att fler människor upplever bättre hälsa än tidigare5. På Gotland ses
också förbättringar vid jämförelse av resultat för åren 2009-2011och 2012-2014. Fler
kvinnor skattar sin hälsa som bra jämfört med tidigare.
På Gotland har andelen män med övervikt ökat under programperioden.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 2.
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Hälsa bland barn och ungdomar

Det är vanligare att pojkar än flickor, i årskurs 9, skattar sin hälsa som bra. Flickor
upplever i högre grad hälsan som dålig eller varken bra eller dålig. Det är ingen skillnad i
hur ungdomar skattar sin hälsa på Gotland jämfört med i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 3.
Figur 9 Andel elever i årskurs 9 på Gotland som rapporterar att de
är nöjda, missnöjda eller varken nöjd eller missnöjd med sin hälsa
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
ÖVERVIKT OCH FETMA

Bland 4-åringarna på Gotland har fler flickor än pojkar övervikt, 9 procent av
flickorna och 6 procent av pojkarna. Knappt 3 procent av 4-åringarna har fetma. Det
är vanligare med övervikt bland äldre barn än bland yngre. I 10- 11-årsåldern har vart
femte barn övervikt och vart 20:e barn fetma.
Utvecklingen över tid är svårbedömd eftersom det är variation mellan åren och
underlaget antalet pojkar och flickor är litet. Andelen 4-åriga flickor med övervikt
eller fetma har först ökat i början av programperioden för att sedan åter igen minska.
Andelen 4-åriga pojkar med fetma eller övervikt har ökat efter en tydlig minskning
för några år sedan.
Andelen 10-11-åriga flickor och pojkar med övervikt eller fetma var mindre år 2014
än år 2010.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 4 och 5.
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Figur 10 Andel 4-åringa flickor på Gotland
med övervikt och fetma
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Figur 11 Andel 4-åringa pojkar på Gotland
med övervikt och fetma
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Källa: Barnhälsovården, Region Gotland.

Figur 12 Andel flickor på Gotland med övervikt
och fetma i åldern 10-11 år
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Källa: Elevhälsan, Region Gotland.
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Figur 13 Andel pojkar på Gotland med övervikt och fetma
i åldern 10-11 år
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Källa: Elevhälsan, Region Gotland.

Sammanfattning hälsoutfall

Hälsan i befolkningen på Gotland avviker inte avsevärt från hälsan i befolkningen
nationellt.
SKILLNADER SOM SES I JÄMFÖRELSE MED RIKET ÄR ATT:

 Kvinnor och män på Gotland skattar sin hälsa som någorlunda i högre grad.
 Övervikt är vanligare bland kvinnor på Gotland.
 Upplevelse av många dagar med ohälsa är vanligare bland män på Gotland
 Nedsatt psykiskt välbefinnande är mindre vanligt bland kvinnor på Gotland.
FÖRÄNDRINGAR AV HÄLSOUTFALL PÅ GOTLAND UNDER PROGRAMPERIODEN:

 Kvinnor upplever hälsan bättre än tidigare.
 Övervikt har blivit vanligare bland män.
 Andelen 10-11-åringar som har övervikt eller fetma har minskat.

Uppföljning

Ärendenr RS

Version 2.0 2015-04-13

18 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Jämlikhet i hälsa
Jämlikhet definieras som grad av likhet mellan olika grupper11. Jämställdhet avser grad
av likhet mellan kvinnor och män och ingår som en del inom begreppet jämlikhet.
Ojämlik hälsa kan uttryckas som skillnader i hälsa som med nuvarande kunskapsnivå är
påverkbara och som kan finnas i en eller flera av hälsans aspekter mellan kvinnor, män, flickor och
pojkar eller har samband med sociala och ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå,
social status, geografiska faktorer och andra faktorer12 .
Öppna jämförelser folkhälsa visar att det finns en ojämlikhet i hälsa i Sverige5 som
överensstämmer med den sociala gradienten*2 Exempelvis påverkas självrapporterad
hälsa av utbildningslängd och ekonomiska förhållanden. Det finns även ojämlikhet i
hälsa mellan könen, där kvinnor rapporterar sämre hälsa än män. Även geografiska
faktorer påverkar hälsan i Sverige. Generellt upplever människor bättre hälsa i större
samhällen eller samhällen med pendlingsavstånd till stora samhällen. Studier visar att
hälsan är sämre bland homosexuella, bisexuella och transpersoner13 och bland
personer med funktionsnedsättningar14.
För analys av hur jämlikt hälsan är fördelad på Gotland har hälsoutfallet i Hälsa på
lika villkor beräknats utifrån två av diskrimineringsgrunderna**3: ålder och kön. Analys
utifrån övriga diskrimineringsgrunderna är inte möjliga att göra på grund av för litet
underlag. Resultatet har dock även analyserats utifrån utbildningsnivå,
yrkestillhörighet, disponibel hushållsinkomst och geografi.
KÖN

Följande skillnader har identifierats mellan kvinnor och män på Gotland:
 Upplevelse av hälsan som bra är vanligare bland män.
 Nedsatt psykiskt välbefinnande och upplevelse av hög stress är vanligare bland
kvinnor.
 Övervikt är vanligare bland män.
 Övervikt och fetma är vanligare bland 4-åriga flickor än bland pojkar.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 1 och 4.
ÅLDER

Jämförelse har gjorts mellan åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år
och 65-84 år.
Följande skillnader har identifierats mellan olika åldersgrupper på Gotland:
 Hälsa och tandhälsa skattas sämre vid ökad ålder.
 Förekomst av många dagar med ohälsa ökar med åldern.
 Övervikt och fetma ökar med åldern.

*2 Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position.
**3 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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 Nedsatt psykiskt välbefinnande och stress är vanligare i yngre åldrar och minskar

med stigande ålder.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 6.
EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN ÅLDER

Figur 14 Andel personer på Gotland som rapporterar
sin hälsa som bra, någorlunda eller dålig, vid olika åldrar.
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 15 Andel personer på Gotland som rapporterar
många dagar med ohälsa, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 16 Andel personer på Gotland med
nedsatt psykiskt välbefinnande, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTBILDNINGSNIVÅ

Jämförelse har gjorts mellan personer med förgymnasial-, gymnasial- och
eftergymnasial utbildning.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till utbildningsnivå:
 Upplevd hälsa som bra är vanligare bland personer med längre utbildning
 Upplevd tandhälsa som dålig är vanligare hos personer med kort utbildning.
 Fetma är vanligare bland personer med kort utbildning.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 7.
EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN UTBILDNINGSNIVÅ

Figur 17 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa
bra, någorlunda eller dålig, vid olika utbildningsnivå
Andel i %
100

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bra hälsa

Någolunda hälsa

Dålig hälsa

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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YRKESTILLHÖRIGHET

Jämförelse har gjorts mellan arbetare, tjänstemän och företagare/lantbrukare.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till yrkestillhörighet:
 Upplevelse av hälsan som bra än vanligare bland tjänstemän.
 Förekomst av fetma och många dagar med ohälsa är vanligare bland personer med
arbetaryrken.
 Övervikt är vanligare bland företagare/lantbrukare.
 Nedsatt psykiskt välbefinnande är mindre vanligt bland företagare/lantbrukare.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 8.
Figur 18 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa
bra, någorlunda eller dålig, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
DISPONIBEL HUSHÅLLSINKOMST

Jämförelse har gjorts mellan personer i hushåll med låg, medel och hög disponibel
hushållsinkomst.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till disponibel
hushållsinkomst:
 Upplevelse av hälsan som bra är vanligare med stigande hushållsinkomst.
 Tandhälsan upplevs bättre med ökande hushållsinkomst.
 Förekomst av många dagar med ohälsa är vanligare bland personer med låg

hushållsinkomst.
 Övervikt är vanligare men fetma mindre vanligt vid hög hushållsinkomst.
 Nedsatt psykiskt välbefinnande och hög stressnivå är vanligare bland personer
med låg hushållsinkomst.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 9.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I HÄLSA UTIFRÅN HUSHÅLLSINKOMST

Figur 19 Andel personer på Gotland som skattar sin hälsa som
bra, någorlunda eller dålig, vid olika hushållsinkomst
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Figur 20 Andel personer på Gotland med nedsatt
psykiskt välbefinnande, vid olika hushållsinkomst
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Källa figur 19 och 20: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
GEOGRAFI

Jämförelse har gjorts mellan personer bosatta på norra Gotland, i Visby och på södra
Gotland.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterat till geografi:
 Upplevelse av hälsan som bra är vanligare bland personer i Visby.
 Upplevelse av hög stressnivå är mindre vanligt bland personer på södra Gotland.
 Fetma är vanligare bland personer på södra Gotland än på norra Gotland. Det är
minst förekommande bland personer i Visby.
För detaljerad statistik, se tabellbilaga, tabell 10.
Utveckling av jämlik hälsa över tid

Under programperioden ses en del förbättringar i hälsoutfall i befolkningen på
Gotland som påverkar jämlikhet i hälsa.
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 Upplevd hälsa har förbättrats för personer med låg inkomst och för personer med






arbetaryrken.
Färre personer med låg hushållsinkomst upplever dålig tandhälsa nu än tidigare.
Upplevelse av hög stressnivå bland personer med låg inkomst har minskat.
Fler personer med lång utbildning och personer med hög hushållsinkomst
upplever sin hälsa sämre än tidigare.
Hög stressnivå och nedsatt psykiskt välbefinnande har blivit vanligare bland
tjänstemän och personer med hög hushållsinkomst.
Det har blivit vanligare med upplevelse av många dagar med ohälsa bland äldre.

För detaljer se tabellbilaga, tabell 11-14.
Skillnader i jämlik hälsa på Gotland i jämförelse med riket

Vid jämförelse mellan grupper på Gotland och i riket ses följande skillnader på
Gotland som påverkar jämlikhet i hälsa:
 Färre unga och personer med kort utbildning upplever sin hälsa som dålig.
 Färre unga, personer med kort utbildning och personer med låg inkomst har
nedsatt psykiskt välbefinnande.
 Färre personer med kort utbildning och personer med låg hushållsinkomst
upplever hög stressnivå.
 Fler personer med lång utbildning, tjänstemän, företagare/ lantbrukare och
personer med låg eller hög hushållsinkomst upplever hälsan som någorlunda.
 Fler tjänstemän upplever hälsan som dålig.
 Fler tjänstemän och företagare/lantbrukare och personer i åldern 65-85 år
rapporterar många dagar med ohälsa.
 Fler unga har övervikt och fetma.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 6-10.
Sammanfattning jämlikhet i hälsa

Jämförelse inom grupper för kön, ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och
hushållsinkomst visar att det finns ojämlikhet i hälsa på Gotland.
Under programperioden har förbättringar skett av hälsoutfall i grupper med låg
socioekonomisk position. Det har medfört att ojämlikheten i hälsa har minskat.
Det finns i vissa avseenden mindre skillnader i hälsa relaterat till
socioekonomiska faktorer, på Gotland jämfört med riket.
När skillnad inte kan fastställas utifrån definitionen ovan redovisas det som att
det inte är skillnad eller uttryckt som att andelen ”är i nivå med” jämfört resultat.
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Självmord
Antalet självmord på Gotland varierar mellan åren och totalbefolkningen är liten. Det
gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket.
De senaste 5 åren har mellan 6 och14 personer per år tagit sitt liv på Gotland. Någon
tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor, både på Gotland och i
riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 15 och 16.
Figur 21 Antal självmord på Gotland
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Källa: Socialstyrelsen.

Vid jämförelse med riket räknas antalet om till antal per 100 000 invånare.
Förekomsten av självmord bland män på Gotland ligger vid sådan jämförelse högre
än i riket. När det gäller kvinnor har det varierat mellan åren om antalet självmord
varit högre eller lägre i nationell jämförelse.
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Figur 22 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare
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Källa: Socialstyrelsen.

Antalet kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus för självmordsförsök
har ökat på Gotland under de senaste åren. I snitt har 22 män och 27 kvinnor per år
vårdats på sjukhus efter självmordsförsök. Antalet män som vårdads på sjukhus efter
självmordsförsök är högre på Gotland i jämförelse med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 17.
Figur 23 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats
på sjukhus efter självmordsförsök
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Källa: Socialstyrelsen.
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Kommentar självmord

Antalet självmord på Gotland är mellan 6-14 per år. Cirka 50 personer vårdas
varje år på sjukhus efter självmordsförsök och en ökning ses över tid. För
självmorden ses varken trend av minskning eller ökning över tid. Antalet
självmordsförsök har däremot ökat senaste åren. Självmord är vanligare bland
män på Gotland jämfört med riket. Det är även vanligare på Gotland att män
vårdas på sjukhus för självmordsförsök.

Resultat övergripande mål
Hälsoutvecklingen har följts över tid bland annat genom årlig befolkningsenkät
och regelbundna elevenkäter. Resultaten har inte tidigare analyserats utifrån
socioekonomi. Resultat från nationella folkhälsorapporter har använts,
folkhälsorapporter för Gotland har inte tagits fram.
Hälsan i befolkningen på Gotland skiljer sig inte avsevärt mot hälsan i
befolkningen nationellt. Fler personer på Gotland upplever sin hälsa som
någorlunda istället för bra, men andelen personer som upplever hälsan som dålig är
i nivå med riket. Det är vanligare med övervikt bland kvinnor på Gotland jämfört
med riket. Det psykiska välbefinnandet är bättre bland kvinnor på Gotland än
nationellt. Det är vanligare med upplevelse av många dagar med ohälsa bland
män på Gotland än i riket.
Upplevd hälsa har under programperioden förbättrats bland kvinnor på Gotland.
Det finns ojämlikhet i hälsa utifrån socioekonomiska faktorer. Skillnaderna
mellan olika grupper har minskat till viss del under programperioden. Till viss del
är ojämlikheten i hälsa mindre på Gotland än i riket.
Förekomsten av självmord ligger på samma nivå som tidigare medan antalet
personer som vårdats på sjukhus efter självmordsförsök har ökat.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Regelbundna folkhälsorapporter görs och analyseras. Hälsoutvecklingen följs för barn,

ungdomar, vuxna och äldre. Analyser görs för kön, utbildning och socioekonomiska
faktorer. Delvis uppnått
 Befolkningen mår bäst i landet och att självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande under
programtiden ska förändras till att vara över riksgenomsnittet. Ej uppnått
 Hälsoklyftorna minskar och är mindre än i riket. Delvis uppnått
 Under programperioden minskar antal självmord. Ej uppnått
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Delmål Möjlighet till delaktighet och inflytande
Valdeltagande

Valdeltagande i kommun- och riksdagsval har ökat under programperioden.
Deltagandet på Gotland är något högre än i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 18.
Figur 24 Andel röstberättigade personer som deltagit i val
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Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Valdeltagandet har ökat mer bland distrikt med tidigare lågt deltagande än i gruppen
distrikt där deltagandet tidigare var högt.
För detaljerade siffror, se tabellbilaga, tabell 19.
MEDBORGARFÖRSLAG

Det finns möjlighet för medborgare att lämna medborgarförslag. Under
programperioden har antalet inlämnade medborgarförslag minskat. Statistik kan inte
tas fram specifikt för antalet förslag lämnade från barn och unga eller utifrån kön.
Figur 25 Antal inlämnade medborgarförslag på Gotland
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Källa: Region Gotland.
NÖJDINFLYTANDEINDEX

Region Gotland deltar årligen i medborgarenkät via Statistiska centralbyrån (SCB).
Från enkäten sammanställs nöjdinflytandeindex utifrån följande frågor:
 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och
verksamheter?
 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och
inflytande?
 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och
inflytande kommer i din kommun?
Nöjdinflytandeindex på Gotland så väl som medelresultatet för deltagande
kommuner är lågt. Gotlands resultat låg år 2014 på 36 av 100. Det är strax under
värdet 40, som enligt SCB är satt som gräns för godkänt resultat. Det är dock en
förbättring sedan tidigare.
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Figur 26 Resultat av nöjdinflytande index i medborgarenkät
på skala 1-100, där 100 är bästa resultat
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
BRUKAR-/KUNDUNDERSÖKNINGAR

Region Gotland gör regelbundna brukar-/kundundersökningar. I dem ingår
uppföljning av inflytande och delaktighet. I årsredovisningar framkommer att
resultaten till största delen är goda men att vissa förbättringar behöver göras.
Uppföljning har inte redovisats systematiskt i förvaltningarnas bokslut.
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Resultat delmål Möjligheter till delaktighet och inflytande

Valdeltagandet har ökat över tid både i val till riksdag och regionfullmäktige.
Ökningen är större i gruppen valdistrikt med lågt deltagande än bland övriga
distrikt.
Resultatet för Gotland i nöjdinflytandeindex ligger under snittet för deltagande
kommuner och strax under gränsen för godkänt . Förbättring har skett i senaste
mätningen. Antalet medborgarförslag som lämnats av barn och ungdomar kan
inte redovisas. Totalt har antalet medborgarförslag minskat under
programperioden.
Brukare/kunder ger bra betyg om delaktighet och inflytande inom flera
verksamheter. Det finns dock utrymme för förbättringar.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Valdeltagandet i kommun och riksdagsval ökar i förhållande till föregående val.

Deltagandet ökar mest i valkretsar med lägst deltagande. Uppnått
 Medborgarförslag till kommunfullmäktige. Andel förslag lämnade av barn och ungdomar
under 18 år ökar årligen. Kan inte följas upp
 Medborgarna ger Gotlands kommun ett betyg som överstiger genomsnittet i SCB:s
nöjdinflytandeindex. Ej uppnått
 Brukare av kommunalt finansierade tjänster ger verksamheterna goda betyg avseende
möjligheter till delaktighet och inflytande i förvaltningarnas egna uppföljningar. Samtliga
nämnder når sina mål för brukjarinflytande. Delvis uppnått
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Delmål Jämställdhet
Största delen av föräldrapenningen tas ut av kvinnor, både i riket och på Gotland. På
Gotland har uttaget av föräldrapenningen ökat bland män sedan 2012, något mer än i
riket.
För detaljerade siffror, se tabellbilaga, tabell 20.
Figur 27 Andel av föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män
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Källa: Försäkringskassan.

Resultat delmål jämställdhet

Andelen män som tar ut föräldrapenning har ökat under programperioden och
andelen är högre på Gotland än i riket. Statistiska centralbyrån (SCB) har inte
sammanställt jämställdhetsindex under programperioden.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN



Gotlands placering i SCB:s Jämställdhetsindex förbättras till en av de tre bästa länen i
landet. Kan inte följas upp
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Delmål Hög sysselsättning, minskande långtidsarbetslöshet
och sjunkande ohälsotal i sjukförsäkringen
Sysselsättning

Andelen kvinnor och män med förvärvsarbete har ökat något mellan år 2009 och
2013, både på Gotland och nationellt. Hälften av kvinnorna och drygt hälften av
männen, från 16 år, förvärvsarbetar på Gotland. I riket är andelen något högre både
för kvinnor och för män. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen ökade
något på Gotland mellan slutet av 2013 och 201415.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 21.
Figur 28 Andel förvärvsarbetande kvinnor i befolkningen, från 16 år
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Figur 29 Andel förvärvsarbetande män i befolkningen, från 16 år
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
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Bland kvinnor och män på Gotland har 4 procent varit arbetslösa längre än 6
månader. Det är i nivå med riket. Andelen långtidsarbetslösa personer har ökat sedan
2009, både på Gotland och i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 22.
Ohälsotal

Ohälsotalet visar antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadepenning,
rehabiliteringspenning och aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.
Ohälsotalet beräknas genom att summa av utbetalda dagar divideras med antal
personer i befolkningen i åldern 16-64 år. Ohälsotalet på Gotland ligger något högre
än i riket, både för män och för kvinnor. Gotland följer rikets trend med nedgång
sedan 2009 och utplaning sedan 2012.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 23.
Figur 30 Ohälsotal - Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen i snitt per
person i befolkningen
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Källa: Försäkringskassan.

Ett annat sätt att mäta dagar med ohälsa är att hämta svar från HLV på frågan Hur
många dagar den senaste 30-dagarsperioden hindrade dålig kroppslig eller psykisk hälsa din
arbetsförmåga eller dina dagliga vanor?
Resultatet visar att ungefär var tjugonde man och kvinna rapporterar mellan 8-14
dagar med ohälsa per månad. Var åttonde man och kvinna upplever många dagar,
mellan 15-30 per månad, med begränsning på grund av hälsan. Det är vanligare bland
män på Gotland än bland män i riket. Några förändringar kan inte ses under
programperioden.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 24.
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Samarbete för utbildning/arbete

Regionen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har gemensamt arbetat genom
Finsam för att stödja människor med specifika behov att få sysselsättning. Årligen
har gemensamma prioriteringar gjorts och delmål har fastställts. Dessa mål har
uppnåtts enligt Finsams årsredovisningar16.
Resultat delmål Sysselsättning

Andelen kvinnor och män med sysselsättning på Gotland är lägre än i riket men
långtidsarbetslösheten är i nivå med riket.
Ohälsotalet är högre på Gotland än i riket, både för kvinnor och män men har
minskat under programperioden. Andelen personer som upplever många dagar
med ohälsa är oförändrad under programperioden och i nivå med riket.
Finsams arbete har fungerat för samordning av insatser för rehabilitering.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Sysselsättningen uppgår till minst samma nivå som genomsnittet i riket för såväl kvinnor

som män. Ej uppnått
 Ohälsotalet i sjukförsäkringen ligger under riksgenomsnittet och fortsätter att minska bland
både kvinnor och män. Ej uppnått
 Kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan når genom finansiell
samordning gemensamt satta mål för att lotsa individer till utbildning
och/eller arbete. Uppnått
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Delmål FN:s konvention om barns rättigheter
Regionövergripande arbete med barnkonsekvensanalyser påbörjades år 2012.
Koncept för utbildning och mall för konsekvensbedömning är framtagen och inlagd i
regionens ärendehanteringssystem. Samtliga nämnder har fått utbildning.
Medarbetare som ofta förbereder ärenden inför nämnd – till exempel handläggare,
nämndsekreterare och chefer - har fått utbildning i barnkonsekvensbedömningar.
Utbildning har genomförts i följandeförvaltningar: kultur- och fritidsförvaltningen,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontoret.
Utbildning återstår ännu att genomföra för hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
I samtliga förvaltningar där barn- och unga är tydliga brukare/kunder finns system
för att ta tillvara deras åsikter.
Resultat delmål FN:s konvention om barns rättigheter

Modell för barnkonsekvensanalys är framtagen och används i vissa nämnder.
I förvaltningarna finns system för att ta tillvara barn och ungas åsikter om
verksamheten.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Under programperioden prövas en modell för att analysera konsekvenser för barn och unga

inför strategiskt viktiga frågor som berör dem. Analyser dokumenteras och vägs in i
kommunala beslutsprocesser. Detta kan ske inom ramen för hållbarhetsbedömningar.
Uppnått
 Systematiska arbetsformer för att ta del av barns och ungdomars åsikter om
verksamheter som berör dem tillämpas i alla verksamheter där barn och unga
är brukare, kunder eller medborgare. Arbetet dokumenteras i
årsredovisningar. Uppnått
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Tillit
Tillit till andra människor är en bestämningsfaktor för hälsa som lyfts fram i de
nationella målområdena för folkhälsoarbetet. Det är inte med som en faktor i
målområdet Delaktighet och inflytande i Gotlands folkhälsopolitiska program. Faktorn
tas ändå med för att ge underlag till diskussionen om resultat utifrån det
övergripande målet.
I Hälsa på lika villkor finns frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta
människor? Svarsalternativen är ja eller nej. På Gotland uppger var femte man och
kvinna att de inte litar på andra människor. Gotland är ett av de län där minst andel
personer uppger att de inte litar på andra. Jämfört med riket är andelen personer som
inte litar på andra mindre i alla grupper som analyserats utifrån ålder, utbildningsnivå,
yrkestillhörighet och disponibel hushållsinkomst.
Både på Gotland och i riket upplever yngre personer och personer med låg
socioekonomisk position mindre tillit till andra. På Gotland är klyftan för upplevelse
av tillit mindre än i riket.
För detaljer, se tabellbilaga, tabell 25.
Figur 31 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 32 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 33 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika utbildningsnivå
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 34 Andel personer på Gotland som inte litar
på andra, vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Kommentar tillit

Tilliten till andra människor ökar med ökad socioekonomisk position.
Skillnaderna i upplevelse av tillit, mellan olika grupper, är mindre på Gotland än i
riket. Färre personer med låg socioekonomisk position upplever bristande tillit på
Gotland. Tilliten är över lag högre i befolkningen på Gotland.
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Delmål Levnadsvanor
Levnadsvanor i befolkningen 16-84 år

De indikatorer som använts för levnadsvanor från Hälsa på lika villkor är:
stillasittande fritid, låg fysisk aktivitet, litet intag av frukt och grönsaker, lågt socialt
deltagande, daglig rökning, daglig snusning, riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
 Stillasittande fritid definieras som mindre än 2 timmars rörelse på fritiden per vecka.
 Låg fysisk aktivitet definieras som fysisk aktivitet på fritiden som motsvarar mindre





än 30 minuter per dag.
Litet intag av frukt och grönsaker definieras som konsumtion av frukt och eller
grönsaker 1-3 gånger per dag.
Lågt socialt deltagande definieras som närvaro vid en social aktivitet eller ingen alls
under ett år.
Riskbruk av alkohol beräknas utifrån hur ofta och hur mycket alkohol som intas
enligt speciell beräkning, se teknisk beskrivning.
Bruk av hasch definieras som användning av hasch senaste året.

Levnadsvanorna i befolkningen som helhet, skiljer sig inte i någon större
utsträckning mellan Gotland och riket. De skillnader som ses är att fler personer på
Gotland äter lite frukt och grönsaker och färre har använt hasch senaste året. I övrigt
är andelen personer med levnadsvanor som inte främjar hälsa i nivå med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26.
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Figur 35 Andel personer med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

När resultaten delas upp för kvinnor och män syns inte heller stora skillnader i
nationell jämförelse. Kvinnor och män äter mindre frukt och grönsaker på Gotland
än i riket. I jämförelse med riket är det vanligare att män på Gotland snusar dagligen
men mindre vanligt att män har använt hasch.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26.
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Figur 36 Andel kvinnor med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 37 Andel män med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Vid analys av resultaten för män och kvinnor på Gotland jämfört med i början av
programperioden framkommer små skillnader över tid. Det har blivit vanligare att
män äter lite frukt och grönsaker. Bruket av hasch har ökat bland kvinnor men
minskat bland män.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 27.
Levnadsvanor – flickor och pojkar i årskurs 9

De indikatorer som används för levnadsvanor från elevenkäter i årskurs 9 är: daglig
rökning, rökning, daglig snusning, snusning, konsumtion och intensivkonsumtion av
alkohol och bruk av narkotika.
 Rökning definieras som någon form av rökning, dagligen eller vid vissa tillfällen.
 Snusning definieras som någon form av snusning, dagligen eller vid vissa tillfällen.
 Konsumtion av alkohol innebär att någon gång ha druckit alkohol.
 Intensivkonsumtion av alkohol innebär att 1 gång per månad eller oftare ha druckit 1
flaska vin eller motsvarande vid ett och samma tillfälle.
 Bruk av narkotika definieras som att någon gång använt narkotika.
Jämförelser med riket visar att det är vanligare att flickor och pojkar snusar på
Gotland. Däremot snusar färre pojkar dagligen på Gotland.
Det är lika vanligt att flickor och pojkar röker på Gotland som i riket men däremot är
det färre ungdomar på Gotland som röker dagligen.
Det är vanligare att både flickor och pojkar på Gotland dricker alkohol och att pojkar
intensivkonsumerar alkohol jämfört med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 28.
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Figur 38 Andel flickor i årskurs 9 med olika levnadsvanor
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.

Figur 39 Andel pojkar i årskurs 9 med olika levnadsvanor
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.
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Figur 40 Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som dricker alkohol
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 2014.
UTVECKLIG AV LEVNADSVANOR UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden har andelen flickor och pojkar med ohälsosamma
levnadsvanor minskat betydligt. Störst skillnader ses i minskning av
alkoholkonsumtion.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 29.
Figur 41 Andel flickor i årskurs 9 på Gotland med olika levnadsvanor,
år 2014 jämfört med år 2010
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
och Region Gotland.
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Figur 42 Andel pojkar i årskurs 9 på Gotland med olika levnadsvanor,
år 2014 jämfört med år 2010
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Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
och Region Gotland.

Sexuell hälsa
ABORTER

Gotland har under hela programperioden haft höga aborttal jämfört med riket.
Antalet tonårsaborter minskade i början av programperioden men har sedan ökat
något igen.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 30.
Figur 43 Antal aborter på Gotland, bland kvinnor
i åldern 13- 19 år
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Källa: Hälso- och sjukvården, Region Gotland.
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KLAMYDIA

Förekomsten av klamydia har under hela programperioden varit hög på Gotland i
nationell jämförelse Bland personer i åldern 15-20 år har antalet fall ökat mellan år
2013 och 2014 medan antalet fall minskat betydligt i åldersgrupperna över 20 år.
Totalt sett minskade antalet fall med en tredjedel mellan år 2013 och 2014. Antalet
fall bland kvinnor på Gotland var i nivå med riket år 2014. Det var däremot mindre
vanligt med klamydia bland män på Gotland jämfört med riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 31.
Figur 44 Antal fall av klamydia bland kvinnor och män,
omräknat per 100 000 invånare
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Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Gotland.

Sammanfattning levnadsvanor

Några skillnader i levnadsvanor ses mellan befolkningen på Gotland jämfört med
riket. På Gotland äter befolkningen mindre frukt och grönsaker än nationellt. På
Gotland är det vanligare med snusning bland män men mindre vanligt att män
brukar hasch. Fler flickor och pojkar i årskurs 9 snusar och dricker alkohol i
nationell jämförelse. Förekomsten av tonårsaborter är hög på Gotland jämfört
med riksgenomsnittet.
Under programperioden ses vissa förändringar i levnadsvanor. Konsumtionen av
frukt och grönsaker har minskat i befolkningen. Bruk av tobak och alkohol har
minskat bland ungdomar. Bruk av narkotika har minskat bland män och bland
pojkar men ökat bland kvinnor.
Antal fall av klamydia har minskat betydligt under senaste året. Antalet
tonårsaborter har ökat igen efter några års minskning.
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Jämlikhet i levnadsvanor

Förekomst av levnadsvanor har analyserats utifrån kön, ålder, utbildningsnivå,
yrkestillhörighet, disponibel hushållsinkomst och geografi.
KÖN

Följande skillnader har identifierats mellan kvinnor och män på Gotland:
 Det är vanligare bland män med: låg konsumtion av frukt och grönsaker, lågt

socialt deltagande, daglig snusning, riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
 Flickor röker och dricker alkohol i högre grad än pojkar.
 Pojkar snusar och intensivkonsumerar alkohol i högre grad än flickor.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 26 och 28.
EXEMPEL PÅ OJÄMSTÄLLDHET I LEVNADSVANOR

Figur 45 Andel kvinnor och män som äter lite frukt och grönsaker
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 46 Andel kvinnor och män med riskkonsumtion av alkohol
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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ÅLDER

Jämförelse har gjorts mellan åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år. 45-64 år
och 65-84 år.
Följande skillnader har identifierats mellan olika åldersgrupper på Gotland:
 Yngre rör sig mer men äter mindre frukt och grönsaker.
 Sociala deltagandet minskar med åldern.
 Rökning förekommer i högre utsträckning i åldern 45-65 år.
 Snusning är vanligast i åldern 30-44 år och minst förekommande bland personer
mellan 65-84 år.
 Riskkonsumtion av alkohol och användning av hasch minskar med ökad ålder.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 32.
EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN ÅLDER

Figur 47 Andel personer på Gotland som äter lite frukt och
grönsaker, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 48 Andel personer på Gotland med lågt
socialt deltagande, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 49 Andel personer på Gotland som röker respektive
snusar dagligen, vid olika åldrar
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
UTBILDNING

Jämförelse har gjorts mellan personer med förgymnasial-, gymnasial- och
eftergymnasial utbildning.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till utbildningsnivå:
 Det är vanligare med konsumtion av frukt och grönsaker och mindre vanligt med
daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol bland personer med lång
utbildning.
 Snusning är mindre vanligt bland personer med förgymnasial utbildning.
 Bruk av hasch är vanligare bland personer med förgymnasial utbildning.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 33.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN UTBILDNINGSNIVÅ

Figur 50 Andel personer på Gotland som röker respektive
snusar dagligen, vid olika utbildningsnivå
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
YRKESTILLHÖRIGHET

Jämförelse har gjorts mellan arbetare, tjänstemän och företagare/lantbrukare.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till yrkestillhörighet:
 Stillasittande fritid, låg fysisk aktivitet, daglig rökning, riskbruk av alkohol och
bruka av hasch är vanligare bland personer med arbetaryrken.
 Tjänstemän äter mer frukt och grönsaker och har mer socialt deltagande än
företagare/lantbrukare. Minst andel frukt och grönsaker och socialt deltagande
har personer med arbetaryrken.
 Stillasittande fritid är mindre vanligt bland tjänstemän.
 Bruk av hasch är minst förekommande bland tjänstemän.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 34.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN YRKESTILLHÖRIGHET.

Figur 51 Andel personer på Gotland med stillasittande fritid
respektive låg fysisk aktivitet, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 52 Andel personer på Gotland som äter lite frukt
och grönsaker, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 53 Andel personer på Gotland med lågt socialt
deltagande, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
HUSHÅLLSINKOMST

Jämförelse har gjorts mellan personer i hushåll med låg-, medel- och hög disponibel
hushållsinkomst.
Följande skillnader har identifierats på Gotland relaterade till disponibel
hushållsinkomst:
 Stillasittande fritid och låg fysisk aktivitet är mindre vanligt vid hög
hushållsinkomst.
 Socialt deltagande ökar med stigande hushållsinkomst.
 Lågt intag av frukt och grönsaker och daglig rökning är vanligare bland personer
med låg hushållsinkomst.
 Snusning är mindre vanligt vid låg hushållsinkomst.
 Bruk av hasch är vanligare bland personer med låg och hög hushållsinkomst.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 35.
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EXEMPEL PÅ OJÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UTIFRÅN HUSHÅLLSINKOMST

Figur 54 Andel personer på Gotland med stillasittande fritid
respektive låg fysisk aktivitet, vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 55 Andel personer på Gotland med lågt intag av
frukt och grönsaker, vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Figur 56 Andel personer på Gotland med riskbruk av
alkohol, vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
GEOGRAFISKA FAKTORER

Jämförelse har gjorts mellan personer bosatta på norra Gotland, i Visby och på södra
Gotland.
Följande skillnader har identifierats relaterat till geografi:
 Rökning är vanligare bland personer bosatta på norra och södra Gotland jämfört
med personer i Visby.
 Bruk av hasch är mindre vanligt bland personer på norra Gotland än personer
bosatta på andra delar av Gotland.
 Socialt deltagande är högre bland personer bosatta i Visby än på norra och södra
Gotland. Lägst socialt deltagande har personer bosatta på norra Gotland.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 36.
Figur 57 Andel personer med lågt socialt deltagande, på olika delar av Gotland
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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UTVECKLING AV JÄMLIKHET I LEVNADSVANOR UNDER PROGRAMPERIODEN

Under programperioden ses mindre ojämlikhet i levnadsvanor, exempelvis genom
att:
 Fysisk aktivitet har ökat bland personer med kort utbildning och bland personer
med låg hushållsinkomst.
 Daglig rökning, daglig snusning och riskbruk av alkohol har minskat bland
personer med låg hushållsinkomst.
 Riskbruk av alkohol har minskat bland personer med eftergymnasial utbildning.
 Bruk av hasch har minskat bland personer med eftergymnasial utbildning och
bland personer med låg eller hög hushållsinkomst.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 37.
SKILLNADER MELLAN GOTLAND OCH RIKET FÖR JÄMLIKHET I LEVNADSVANOR

Följande skillnader, som påverkar jämlikhet i levnadsvanor, ses på Gotland i
jämförelse med riket:
 Skillnad i fysisk aktivitet på fritiden beroende på utbildningsnivå finns inte.
 Färre personer med låg social position har låg fysisk aktivitet och lågt socialt





deltagande.
Färre personer med hög social position och personer med låg hushållsinkomst har
riskbruk av alkohol.
Fler unga och personer med eftergymnasial utbildning snusar dagligen.
Fler tjänstemän röker dagligen.
På Gotland har fler män än kvinnor lågt socialt deltagande. Det är en skillnad som
inte finns i riket.

För detaljer se tabellbilaga, tabell 32-36.
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Sammanfattning jämlikhet i levnadsvanor

Det finns skillnader i levnadsvanor på Gotland som påverkas av
socioekonomiska faktorer och av ålder. Levnadsvanor som inte främjar hälsa är
vanligare bland personer med låg socioekonomisk position. Under
programperioden har jämlikhet i levnadsvanor ökat. Det har blivit mindre vanligt
att personer med låg socioekonomisk position har stillasittande fritid, låg fysisk
aktivitet, snusar dagligen, har riskbruk av alkohol och bruk av hasch.
Jämfört med riket ses till viss del mindre ojämlikhet i levnadsvanor. Fysisk
aktivitet och socialt deltagande är vanligare bland personer med låg
socioekonomisk position på Gotland än i riket. Riskbruk av alkohol är mindre
vanligt på Gotland bland personer med låg hushållsinkomst. Det är även färre
personer med hög social position på Gotland som har riskbruk av alkohol
jämfört med riket. Det är däremot vanligare att tjänstmän röker och att unga och
personer med lång utbildning snusar.
Resultat delmål Levnadsvanor

Resultatet visar vissa förändringar i levnadsvanor i befolkningen på Gotland
under programperioden. Intaget av frukt och grönsaker har minskat. Rökning
och bruk av alkohol har minskat bland ungdomar. Bruket av narkotika har
minskat bland män och bland pojkar men ökat bland kvinnor. I slutet av
programperioden ses ett trendbrott genom färre klamydiafall.
I jämförelse med riket äter befolkningen på Gotland mindre frukt och grönsaker.
Det är vanligare med tonårsaborter och med rökning och snusning bland
ungdomar. Bruk av hasch bland män och andel klamydiafall bland män är lägre
än i riket.
På Gotland ses till viss del mindre skillnader i levnadsvanor mellan grupper med
olika socioekonomisk position än det gör nationellt.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Under programperioden ökar hälsosamma levnadsvanor (deltagande i kultur och social

gemenskap, fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, trygg och säker sexualitet) och ligger
vid programperiodens slut över riksgenomsnittet. Delvis uppfyllt
 Riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol, tobaksbruk och narkotikaanvändning

minskar och ligger under riksgenomsnittet. Mätningar görs bland barn och ungdomar,
vuxna och äldre under programperioden. Delvis uppfyllt

Delmål Goda levnadsvillkor
Under programperioden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram system och
strukturer för arbetet med hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala och
ekologiska aspekter . Det innebär att all fysisk samhällsplanering ställer krav på en
god och hälsosam livsmiljö. I planarbetet beskrivs konsekvenser ur samtliga tre
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aspekter. Social hållbarhet innefattar beskrivningar som tydliggör perspektiven
trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. En metod som har
implementerats under programperioden som beskriver det sociala perspektivet
ytterligare är sociotopkartering. En sådan kartläggning sammanfattar vilka platser
(grönområden, stråk, mötesplatser etc.) som människor nyttjar, deras nåbarhet,
tillgänglighet och vilka värden i kvalitet, som platsen har.
Resultat Goda levnadsvillkor
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Under programperioden prövas en modell för att analysera konsekvenser för hållbar

utveckling ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv inför strategiskt viktiga beslut.
Analyser vägs in i och dokumenteras i beslutsunderlag. Analyser görs utifrån bägge könen
med särskild uppmärksamhet på barns, ungdomars och äldres behov. Målet är uppfyllt

Delmål Föräldraskap
Medarbetare i Region Gotland skattar årligen möjlighet att kombinera arbete och
föräldraskap på en 5-gradig skala där 5 är det bästa värdet. Från år 2013 är målet
uppnått för både kvinnor och män, med 4,0 eller mer
För detaljer se tabellbilaga, tabell 38.
Figur 58 Möjlighet att förena arbete och föräldraskap i Region Gotland,
medelvärde på skala 1-5
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Källa: Medarbetarenkät Region Gotland.
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Resultat delmål föräldraskap

Möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap mäts varje år i
medarbetarenkät i Region Gotland. Någon motsvarande fråga finns inte
nationellt i Statistiska centralbyråns medborgarenkät.
Från 2012 är målet med medelvärde 4,0 uppnått för kvinnor och från 2013 både
för kvinnor och för män.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 I kommunens medarbetarundersökning ges lägst betyget 4,0 för möjligheten att kombinera

arbete och föräldraskap. Uppnått
 I samarbete med SCB utvecklas en motsvarande fråga i kommunens regelbundna
medborgarundersökningar. Inte uppnått

Delmål Tobaksfria arbetsplatser
På Gotland anger 7 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de utsätts
för passiv rökning på arbetet. Det är i nivå med riket.
Det är vanligare med passiv rökning på arbetet bland män, unga, bland personer med
lång utbildning och personer med arbetaryrken.
Förändring under programperioden visar att det blivit vanligare på Gotland med
passiv rökning bland män men mindre vanligt bland kvinnor. Det har även minskat
bland personer i åldern 30-44 år och bland personer med arbetaryrken och med hög
inkomst.
Jämfört med i början av programperioden utsätts nu fler unga, personer med låg
inkomst och företagare/lantbrukare för passiv rökning på arbetet.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 39.
Resultat delmål Tobaksfria arbetsplatser

Det är lika vanligt på Gotland som i riket att personer utsätts för passiv rökning
på arbetet. Under programperioden har andelen personer som utsätts ökat i vissa
grupper medan det minskat i andra. Totalt i befolkningen är det dock lika vanligt
som i början av programperioden.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Andelen som utsätts för tobaksrök på arbetsplatsen minskar och ligger under

riksnivå. Ej uppnått

Uppföljning

Ärendenr RS

Version 2.0 2015-04-13

59 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

Delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen används hälsovinstmätningar inom några
verksamheter. Skattningsinstrumentet EQ5D*4 används regelbundet för att mäta
livskvalitet inom exempelvis ortopedi och rehabilitering. I primärvården har det även
använts i samband med förbättringsarbete. Även andra skattningsinstrument används
i hälso- och sjukvården för att mäta hälsovinster.
Resultat delmål Hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Hälsovinstmätningar görs regelbundet i några verksamheter i hälso- och
sjukvården. Det har även gjorts i samband med enstaka förändringsarbeten.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Hälsovinstmätningar med en utvärderad mätmetod sker årligen inom minst en

verksamhet inom hälso- och sjukvården. Uppnått

Delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i
hälsofrämjande syfte
När det det folkhälsopolitiska programmet skrevs var tanken att föreningar som i
vanliga fall inte har fysisk aktivitet som huvudsyfte skulle erbjuda aktivitet som
komplement, exempelvis promenadgrupper. Hur det fungerat har inte varit möjligt
att följa upp.
Resultat delmål Föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i
hälsofrämjande syfte
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Antalet föreningar som erbjuder fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte ökar. Kan inte

följas upp.

Delmål Miskning av skador och olycksfall
Antalet kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus för olyckor och skador
har ökat under programperioden.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 40.

* validerat frågeformulär för att mäta generell hälsorelaterad livskvalitet
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Figur 59 Antal personer på Gotland som vårdats på sjukhus
på grund av skador och olycksfall
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Källa: Socialstyrelsen.

Det är vanligare på Gotland än i riket att kvinnor och män vårdats på sjukhus för
skador och olycksfall. Störst skillnad, jämfört med riket, finns i åldersgruppen 0-19 år
men syns även bland personer i åldern 20-65 år. Däremot är det färre personer från
65 år som vårdats på sjukhus för skador och olyckor.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 41.
Figur 60 Antal kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av skador och
olycksfall, i olika åldrar, omräknat till antal per 100 000 invånare
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Källa: Socialstyrelsen.
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Figur 61 Antal män som vårdats på sjukhus på grund av skador
och olycksfall, i olika åldrar, omräknat till antal per 100 000 invånare
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Källa: Socialstyrelsen.

De barn och ungdomar som läggs in på vårdavdelning pågrund av skador och
olyckor har oftast råkat ut för fall. Främsta inläggningsorsaken är skallskada,
exempelvis hjärnskakning.
Bland vuxna görs flest inläggningar vid skador och olyckor till följd av fall och
transportolyckor. Fallolyckorna beror till största delen på halka, snavning och
snubbling. Transportolyckorna domineras av bil- och cykelolyckor, mc-olyckor och
andra ospecificerade olyckor.
I befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor finns frågan: Har du de senaste tre månaderna
råkat ut för olycksfall som lett till att du sökt sjukvård eller tandvård? Analys av resultatet
visar att olycksfall är vanligare bland unga personer, bland personer med kort
utbildning, personer med arbetaryrken och bland personer med låg hushållsinkomst.
Befolkningen på Gotland rapporterar att de råkar ut för olyckor i samma grad som
befolkningen i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 42.
Fallskador bland äldre

Det är vanligare att kvinnor än män vårdas på sjukhus för fallskada. Under
programperioden har antalet kvinnor, i åldern från 65 år, som vårdas på sjukhus för
fallskada minskat. Jämfört med riket är det mindre vanligt att kvinnor på Gotland
vårdas för fallskada. Bland män är det nästan lika vanligt på Gotland som i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 43.
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Figur 62 Antal fallolyckor som krävt vård på sjukhus, bland
personer 65 år och äldre, omräknat per 100 000 invånare
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Källa: Socialstyrelsen.

Kommentar olyckor

Vård på sjukhus på grund av skador och olyckor är vanligare på Gotland än i
riket. Det kan ha flera olika orsaker. Det skulle kunna bero på att fler personer
råkar ut för olyckor på Gotland, att de olyckor som sker är allvarligare eller att
rutiner för inläggning på sjukhus vid olycksfall är annorlunda på Gotland.
När det gäller barn är det troligt att en del av skillnaden jämfört med riket beror
på inläggningsrutiner. På Gotland är det relativt vanligt att barn läggs in på
vårdavdelning efter fall med slag mot huvudet, för senare ställningstagande till
eventuell röntgenundersökning.
Någon tydlig orsak till hög andel slutenvård för olycksfall bland vuxna kan inte
ses. Möjligen skulle graden av skador kunna vara allvarligare med tanke på att
Hälsa på lika villkor visar att förekomsten av olyckor är lika hög på Gotland som i
riket. En stor del av inläggningarna beror på transportolyckor, där cykel, bil, Mc
och annan trafikolycka dominerar.
En positiv utveckling är att fallskadorna bland äldre kvinnor har minskat under
programperioden.
Resultat Delmål Miskning av skador och olycksfall

Antalet personer som vårdats på sjukhus på grund av olyckor har ökat något
under programperioden. Det är vanligare på Gotland än i riket med sjukhusvård
på grund av skador i alla åldersgrupper utom bland kvinnor över 65 år.
MÅLNIVÅ UNDER PROGRAMPERIODEN

 Skador som kräver sluten vård minskar till en nivå som ligger lägre än riksgenomsnittet för

bägge könen. Ej uppnått
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Trygghet
Trygghet är inte med som en bestämningsfaktor för hälsa i målområdet Livsmiljö och
levnadsvanor i det folkhälsopolitiska programmet. Faktorn tas med här för att ge
ytterligare underlag till diskussionen om resultatet av det övergripande målet.
Resultatet för befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor på Gotland visar att 24 procent
av kvinnorna och 4 procent av männen svarar ja på frågan: Händer det att du avstår från
att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?
Upplevelse av otryggheten är vanligare bland personer i åldern 16-29 år och 65-85 år
än i övriga åldersgrupper. Det är även vanligare bland personer som bor i Visby än
på andra delar av Gotland. Det är mindre vanligt bland företagare/lantbrukare och
bland personer med hög hushållsinkomst.
Gotland tillhör de län där befolkningen är mest trygga. Jämfört med riket är andelen
personer som upplever otrygghet mindre i de flesta grupper som analyserats utifrån
ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och disponibel hushållsinkomst. På Gotland
är det mindre skillnad i upplevelse av trygghet mellan olika åldersgrupper och utifrån
socioekonomiska faktorer än i riket.
Jämfört med programperiodens början är andelen personer som känner sig otrygga
tydligt mindre i de flesta grupper som analyserats.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 44.
Figur 63 Andel kvinnor och män som upplever otrygghet
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 64 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika ålder
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 65 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika utbildningsnivå
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 66 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika yrkestillhörighet
Andel i %
50

40

30

20

10

0

Arbetare

Tjänstemän

Företagare/lantbrukare
Riket

Gotland

Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 67 Andel personer som upplever otrygghet,
vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Kommentar trygghet

Färre personer på Gotland upplever otrygghet än i riket. Upplevelsen av trygghet
är inte jämlikt fördelad i befolkningen. Betydligt fler kvinnor är otrygga jämfört
med män och det finns även skillnader utifrån socioekonomiska faktorer och
ålder. Skillnaderna är mindre på Gotland än i riket.
Förbättringar ses över tid i alla grupper som analyserats, men störst i de grupper
som upplever mest otrygghet. Det gör att upplevelse av trygghet blivit mer jämlik
i befolkningen under programperioden.
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Oro för arbete
Oro för att förlora arbetet är med som en bestämningsfaktor i de nationella
målområdena för folkhälsa. Den är inte med i Gotlands folkhälsopolitiska program
under målområdet Livsmiljö och levnadsvanor. Den tas med här för att ge ytterligare
underlag till diskussionen om resultatet av det övergripande målet.
I befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor på Gotland anger 16 procent av kvinnorna
och 11 procent av männen att de är oroliga för att förlora sitt arbete inom ett år.
Oron är större bland personer i åldern 30-44 år, än i övriga åldrar.
Det är vanligare att personer med arbetaryrken är oroliga för att förlora arbetet än att
tjänstemän är det. Företagare/lantbrukare upplever minst oro för att förlora arbetet.
Andelen personer med förgymnasial utbildning som upplever oro för arbetet är
mindre än andelen personer med längre utbildning.
Jämfört med riket avviker mönstret på Gotland. Den skillnad som ses på Gotland
med mindre oro bland personer med förgymnasial utbildning finns inte i riket.
För detaljer se tabellbilaga, tabell 45.
Figur 68 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika ålder
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Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 69 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika utbildningsnivå
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Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Figur 70 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika yrkestillhörighet
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Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.
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Figur 71 Andel personer som upplever oro för att
förlora arbetet, vid olika hushållsinkomst
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Källa: Hälsa på lika villkor, HLV, 3-års medelvärde år 2012-2014.

Kommentar oro för arbete

Oro för att förlora arbetet minskar med ökad ålder. Det finns även samband
mellan socioekonomisk position och oro för att förlora arbetet. På Gotland är
skillnaderna mellan olika grupper mindre än i riket.
På Gotland är det mindre vanligt att personer med förgymnasial utbildning
känner oro för att förlora arbetet än att personer med längre utbildning gör det.
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Del 5 Uppföljning av hur
programmet fungerat och
genomförda aktiviteter
Verksamheternas syn på det folkhälsopolitiska programmet
Utifrån det övergripande målet om folkhälsa i Vision 2025 finns ett antal
framgångsfaktorer inlagda i Region Gotlands koncernövergripande balanserade
styrkort. I nämndernas styrkort finns aktiviteter och prioriterade utvecklingsområden.
Som styrning och stöd för nämndernas arbete har det folkhälsopolitiska programmet
tagits fram.
Intervjuer har genomförts med representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen,
Hushållningssällskapet, Gotlands idrottsförbund och IOGT-NTO i frågor som rör
det folkhälsopolitiska programmet som styrdokument. Det framkommer att
programmet inte uppfattas som ett tydligt styrdokument i verksamheterna. De mål
verksamheterna styr efter är de som kommuniceras från ledningen i respektive
verksamhet, t.ex. genom balanserade styrkort. Myndigheter och organisationer
utanför Region Gotland uppfattar det folkhälsopolitiska programmet som ett internt
dokument inom regionen. Viss medvetenhet finns i verksamheterna om programmet.
Upplevelsen är att mycket arbete gjorts under programperioden, som påverkar
folkhälsan, men att det inte är genomfört för att det står i programmet.
Det uppfattas som positivt att det finns övergripande mål och prioriteringar för
folkhälsoarbetet men att det behöver kommuniceras och integreras tydligare i
verksamheterna. Det har varit bra med arbete i nätverksgrupper över
organisationsgränser och när det finns tydligt stöd från ledningskontoret. Ibland har
folkhälsoarbetet i verksamheten hämmats av bristande resurser i form av pengar, ITstöd, kompetens, motivation och samordning.
Framtida styrning av folkhälsoarbetet

För framtidens folkhälsoarbete anses en viktig framgångsfaktor vara att övergripande
mål/program stöds av respektive ledning i verksamheterna och att det utformas
lokala rutiner för arbetet. Det är viktigt att folkhälsofrågorna integreras i
verksamheternas befintliga styrsystem. En av de intervjuade personerna uttryckte det
som att ”folkhälsoarbetet behöver ske mindre i sitt eget spår och mer i befintliga strukturer, istället
för att tjugo personer jobbar med folkhälsa på Gotland kan alla göra det”.
Det efterfrågas en prioritering från politiken bland vilka program som ska finnas och
hur de viktas mot varandra. Det upplevs som att det finns för många program och
policys att ta hänsyn till. De har svårt att komma in i den dagliga styrningen.
Övergripande prioriteringar och satsningar behöver vara av rimlig storlek och
synkroniserade med övrig verksamhetsplanering inom och mellan förvaltningar i
Region Gotland och externa organisationer. Omvärldsbevakning av nationella
Uppföljning

Ärendenr RS

Version 2.0 2015-04-13

70 (88)

Ledningskontoret

Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Region Gotland

satsningar efterlyses så att de kan ingå i de prioriterade områden för folkhälsoarbetet
som beslutas av politikerna.
Förståelse finns för att mycket av arbete kan göras inom befintliga ramar, men det
framhålls att ibland kan specifikt avsatta resurser underlätta.
När nytt program ska tas fram efterfrågas bredare förankring i verksamheterna. Ett
sätt som nämns är att bjuda in till workshops där de berörda aktörerna arbetar
tillsammans kring ett mål, som resulterar i ett åtgärdsdokument. Det finns önskan
om tydligt stöd från ledningskontoret för att öka samarbetet med externa aktörer och
mellan förvaltningar i Region Gotland. Om några områden bryts ner från
visionsmålen att arbeta med kan ledningskontoret hjälpa till att identifiera vilka
interna och externa aktörer som behöver samverka. Ett välfärdsråd för ledning och
samordning av folkhälsofrågor nämns som en möjlighet för ökat samarbete.
Verksamheterna efterfrågar även i framtiden att ledningskontoret leder
nätverksgrupperna kring olika fokusområden. Det gör att uppdraget inom de
områdena blir tydligt och leder till insikt i varandras verksamheter. Samordning kan
göras för att utnyttja resurser på bästa sätt, t.ex. kring utbildningar.
Vidare föreslås tydligare kommunikation i framtiden kring framtaget program, både
till allmänheten och inom verksamheterna. Det framhålls som viktigt att
ledningskontoret kommunicerar kring prioriterade folkhälsofrågor i nämnder,
ledningsgrupper, bland externa aktörer och till medborgare.
Strukturerad och kontinuerlig uppföljning av programmets mål efterfrågas från
verksamheterna. Uppföljning av folkhälsoarbetet bör ske regelbundet inom
verksamheternas befintliga processer för uppföljning. Utöver det efterfrågas
sammanställning av resultat på övergripande nivå, via ledningskontoret. Det bör
göras regelbundet istället för efter flera år, för att frågorna ska hållas levande. I
samband med uppföljningar behöver ledningskontoret ta fram folkhälsodata som
förankras i verksamheterna. Kommunikation om resultat till brukare/kunder och
befolkning kan förbättras från verksamheterna, ledningskontoret och från externa
aktörer.
Prioriterade områden i framtiden

Verksamheterna ser det som viktigt att prioritera arbete för hälsa bland barn och
ungdomar, bland annat genom riktade insatser gentemot föräldrarna. Förskolebarn
nämns som en specifikt viktig grupp och att stimulera till fysisk aktivitet och
utevistelse. Det framförs behov av ökad hälsoprofil i skolan och ökat samarbete
mellan skola och ungdomsgårdar. Förslag ges på ökad kompetens i skolan för MI
(motiverande samtal).
Önskan finns om ökat samarbete och nya metoder i arbetet kring hälsosamma
levnadsvanor. Exempelvis ser Gotlands idrottsförbund att det finns möjlighet att öka
samarbetet utifrån fysisk aktivitet på recept (FaR). Förslag finns på att lyfta fram
friskvård för medarbetare som en prioriterad folkhälsofråga inom Region Gotland.
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Påverkan på levnadsvillkor anses vara viktigt. Exempel som ges är:
 Minska arbetslösheten
 Sysselsättning för unga vuxna utan kontakt med Arbetsförmedlingen eller
socialtjänsten.
 Tillgänglighet för alla
 Fysisk planering
 Ökad samverkan kring integration, t.ex. genom regiongemensam styrgrupp för
arbetet kring ensamkommande flyktingbarn.
Även arbete för demokrati och inflytande anses vara viktigt framöver. Tydlig
uppföljning av folkhälsan efterfrågas och kommunikation kring resultat och åtgärder.

Genomförda aktiviteter
I grunduppdragen både inom Region Gotland, hos andra myndigheter och i
organisationer i civilsamhället ingår uppdrag som påverkar folkhälsan. Nedan ges
exempel på sådant som gjorts under programperioden inom Region Gotland, som
direkt kan kopplas till de bestämningsfaktorer som lyfts fram i det folkhälsopolitiska
programmet.
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I samtliga förvaltningar har synpunkter inhämtats regelbundet från brukare/kunder.
Det är olika hur tydligt resultat och åtgärder följts upp i delårsrapporter och bokslut.
Under programperioden har flera åtgärder genomförts på övergripande nivå i Region
Gotland för att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Hemsidan
har utvecklats liksom system för att lämna synpunkter, säg vad du tycker. Utveckling
har även skett av kommunikation via sociala medier, exempelvis Facebook, YouTube
och bloggar. Varje år görs medborgarundersökning och regionen deltar i
självskattning, via Sveriges Kommuner och Landsting, som ger ett delaktighetsindex.
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Jämställdhet

Arbete pågår med att jämställdhetsintegrera övergripande lednings- och styrprocesser
inom Region Gotland*5. Medvetenheten om jämställdhetsperspektivet har ökat i
regionen. Konsekvensanalys utifrån jämställdhet är vanligare nu än vid
programperiodens början. Stöd och utbildning kring jämställdhet har erbjudits till
förvaltningarna från ledningskontoret. I kultur- och fritidsförvaltningen och i
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår strukturerat arbete med
jämställdhetsintegrering.
Lönekartläggningar har genomförts för att identifiera osakliga löneskillnader på
grund av kön. Politiskt har därefter satsning gjorts i samband med lönerevisioner för
att minska skillnaderna.
Sysselsättning

Inom Finsams arbete har flera olika projekt genomförts sedan starten 2009. Flera
projekt har varit inriktade mot unga vuxna med någon form av nedsättning,
exempelvis med funktionsnedsättning, Aspergers syndrom, intellektuell
funktionsnedsättning eller atypisk autism. Projektet Unga kvinnor har permanentats
inom JobbSam. Det är en verksamhet som startades upp 2013 där medarbetare från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan är samlokaliserade med gemensam verksamhetsledare. Syftet är att
stödja personer, 16-64 år, som är i behov av stöd från minst två av Finsams parter
för att nå målet med egen försörjning genom arbete eller studier. Ett annat projekt
som permanentats, efter uppstart via Finsam, är ungdomskraft som nu ingår i
regionens arbetsmarknadsenhet.
Ett avtal har skrivits mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen om
praktikplatser. En ny arbetsmarknadsenhet har bildats inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för att vara länk mellan Arbetsförmedlingen och
regionens verksamheter i matchning av praktikplatser.
Inom Region Gotland finns även sedan 2013 arbetsmarknadsforum med syfte att
samordna frågor kring arbetsmarknad. Under 2014 har ett arbetsmarknadspolitiskt
program tagits fram i det forumet.
Barn och ungas rättigheter

Arbete har gjorts i förvaltningarna för att ta del av barn och ungdomars åsikter. I
flera av verksamheterna ingår det som en del av grunduppdraget. Exempel är i
samband med insatser inom socialtjänst och sjukvård; planering och uppföljning i
skola, elevhälsa och ungdomsverksamhet inom kultur och fritid. Regelbundna
brukarenkäter har genomförts inom skola, barnpsykiatri och i kultur- och
fritidsförvaltningen. I flera verksamheter har barn och ungdomar kunnat lämna
förslag i förslagslådor.

5

*Jämställdhetsintegrering innebär att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet
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Exempel på specifika åtgärder som gjorts är samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och skolorna för att öka möjligheten för barn och
ungdomar att vara delaktiga i planarbetet. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har
det under programperioden funnits ett antal olika grupper för delaktighet som
exempel ungdomsstyrelse. I socialförvaltningen har pilotprojekt påbörjats med
uppföljning av delaktighet med hjälp av läsplatta.
Fråga om konsekvenser för flickor och pojkar har integrerats i regionens mall för
tjänsteskrivelser.
BarnSam har bildats för samverkan mellan förvaltningarna, kring insatser för barn
och ungdomar. Bland annat har en webbsida, ”Saga Gotland”, utformats för att öka
barn och ungas kunskap om möjlighet till stöd vid olika problem. Systematiskt arbete
har gjorts för utveckling av samordnad individuell plan (SIP), för barn och unga i
behov av sammansatt stöd från flera verksamheter.
Hälsosamma levnadsvanor
MAT OCH FYSISK AKTIVITET

Arbete har genomförts för att främja fysisk aktivitet samt bra mat och måltider, inom
flera förvaltningar och i samarbete med externa aktörer. Generellt riktade insatser till
befolkningen har gjorts bland annat genom utbildningar och ökad möjligheten till
fysisk aktivitet. Exempelvis har utegym byggts upp i Visby, plast-is har skapats i S:t
Karins ruin, Hälsans stig har underhållits i Visby, Hemse och Fårösund och cykelvägar
har byggts ut.
Riktade insatser har genomförts för att underlätta hälsosamma levnadsvanor i
specifika grupper, bland annat:
 utplacering av parkbänkar på promenadstråk för personer som behöver paus vid
promenad
 metodutveckling för att främja bra mat- och rörelsevanor i daglig verksamhet och
gruppbostäder
 nutritionshandbok har tagits fram för särskilda boenden inom äldreomsorgen
 prova på mässa för fysisk aktivitet och kultur med inriktning på personer med

funktionsnedsättning
För gruppen barn och unga har insatser gjorts genom bland annat:
 kartläggning av livsmedelsutbudet i skolcafeterior, fritidshemsverksamheten,
förskola och på ungdomsgårdar; utbudet av sötsaker på ungdomsgårdar har
minskats eller tagits bort
 föräldrautbildning till föräldrar med överviktiga barn
 arbete med fysisk aktivitet utöver idrottsämnet i grundskolorna
 rutiner för datoranvändning på fritidshem
 ökat samarbete mellan skolorna och Gotlands Idrottsförbund
 fysisk aktivitet på recept (FaR) har börjat skrivas ut till patienter i sjukvården
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Ökad samordning inom regionen har skett genom bildandet av ett
regionövergripande nätverk för mat och hälsa och ett för fysisk aktivitet. En
regiongemensam mat- och måltidspolicy och riktlinjer för hälsofrämjande mellanmål
har tagits fram. Länsstyrelsen, Region Gotland och idrottsrörelsen har ökat
samarbetet i olika projekt.
TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET

Ungdomsmottagningen har förstärkts och utifrån genusperspektiv rekryterades en
manlig medarbetare.
En STI-mottagning*6 har öppnats med verksamheter kring sexuellt överförbara
infektioner som ett komplement till ungdomsmottagning, mödrahälsovård och
primärvård för att öka tillgängligheten för bland annat män och transpersoner.
Möjlighet att beställa klamydiaprov via webben har införts. Inom kvinnosjukvården
pågår målmedvetet arbete för att minska antalet oönskade tonårsaborter, bland annat
genom fokus på rätt preventivmedel till unga kvinnor. Ökad subventionering av
preventivmedel har införts.
ARBETE FÖR ATT MINSKA ALKOHOL, NARKOTIKA, TOBAK

Generella insatser som genomförts är bland annat föreläsningar för befolkningen och
medarbetare i regionen. Rökfri arbetstid är införd inom Region Gotland.
Riktade insatser har gjorts genom bland annat rökfri operation, möjligheten att få
försörjningsstöd för rökavvänjning och utbildning av diplomerade tobaksavvänjare.
Samordning mellan förvaltningarna i Region Gotland och Länsstyrelsen har ökat
genom inrättandet av ett nätverk kring arbetet med tobaksprevention.
Arbete speciellt riktat mot ungdomar har gjorts genom rökfria skolgårdar,
tobakspolicy för gymnasiet samt tydliga rutiner för kommunikation mellan skolor
och föräldrar kring resultatet av regelbunden ANT-enkät (alkohol, narkotika, tobak) i
årskurs 9.
Arbete för att minska alkohol- och narkotikaanvändning har gjort inom ramen för
Tryggare Gotland.
Tryggare Gotland

Arbetet inom Tryggare Gotland, samarbete mellan Region Gotland, polisen och
Länsstyrelsen för lokal brottsförebyggande arbete, har intensifierats efter utvärdering
2010. Samarbete har skett i alkohol- och narkotikafrågor med bland annat riktade
utbildningar. Nya former för brottsförebyggande arbete har införts som exempelvis
0-klotter, förenklade rutiner och samarbete kring anmälan av klotter. Ett annat
exempel är Underbara ungdomar, som är ett samarbete med frivilligorganisationer
kring trender i samhället som medför risker/oro för ungdomars välbefinnande.

6

*STI står för sexuellt överförbara sjukdomar
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Trygghetsvandringar -samarbete mellan allmänhet, bostadsbolag, polisen och
regionen - har genomförts för att identifiera otrygga miljöer.
Särskild kartläggning om våld mot kvinnor, i olika åldersgrupper, har gjorts.
Självmordsförebyggande arbete

Genom arbetet i befintliga uppdrag i förvaltningarna har en del
självmordsförebyggande åtgärder genomförts. Exempel på det är arbete för att
förebygga psykisk ohälsa, vilket är den vanligaste bakomliggande orsaken till
självmord (13). Viss utbildning har genomförts i förvaltningarna, bland annat via
NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).
Någon gemensam utbildningssatsning har inte genomförts i regionen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för bland annat
omhändertagande av personer i samband med självmord och självmordsförsök.
Arbetet har framförallt skett inom barn- och ungdomspsykiatrin och
vuxenpsykiatrin.
Levnadsvillkor för HBTQ-personer*7

Inom Region Gotland har kompetensdagar med inriktning på HBTQ- frågor
genomförts. I förvaltningarna har riktad utbildning erbjudits. Region Gotland har
medverkat under den årligt återkommande veckan Gotland Pride. 2014 gjordes en
kartläggning av HBTQ- personers levnadsförhållanden på Gotland.
Socialt perspektiv i samhällsplanering

I samhällsbyggnadsförvaltningen har processer etablerats för att bevaka tre
dimensionerna av hållbarhet: miljö-, socialt- och ekologiskt perspektiv.
Sociotopkartering har införts som ett verktyg inom det sociala perspektivet.
Möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Under programperioden har frågan om att möjliggöra för medarbetarna att förena
arbete och föräldraskap lagts in i Region Gotlands jämställdhetsplan. Frågan tas upp i
samband med regionens chefsutbildningar.
Hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Sjukdomsförebyggande metoder enligt Socialstyrelsens direktiv, har implementerats i
hälso- och sjukvården. Antalet personer som tillfrågas om levnadsvanor har ökat
under programperioden. Öppna jämförelser Folkhälsa 20145 visar att Gotland är ett
av de län där flest personer diskuterat levnadsvanor med läkare på vårdcentral. På
samtliga vårdcentraler finns levnadsvanemottagningar och levnadsvanekoordinatorer,
för att stödja patienterna till ändrade levnadsvanor som främjar hälsa.
Utbildningssatsning på MI (motiverande samtal) har gjorts. Utökade hälsosamtal har
införts på MVC liksom rutiner för föräldrasamtal om levnadsvanor på BVC.

7

*homo-, bi- och transsexuella samt queerpersoner
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Ett hälsofrämjande sjukvårdsråd har bildats för att samordna det hälsofrämjande
arbetet. I hälso- och sjukvården finns en processledare som har deltagit i det
nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård, HSF-nätverket.
Förebygga olyckor

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har samarbetat för att förebygga fallolyckor
bland äldre, bland annat genom kampanjen Trill int ikull. Inom ramen för kampanjen
har det erbjudits föreläsningar om mat och läkemedel, sjukgymnaster/fysioterapeuter
har genomfört balanstester och lämnat träningsråd. Sjuksköterskor har också erbjudit
blodtrycksmätning och blodsockertagning. Kampanjmaterial har spridits och
marknadsföring har skett i syfte att medvetandegöra de äldre medborgarna och deras
närstående om risker med att falla och vad man kan göra för att minska riskerna.
Sammanfattning hur programmet fungerat

I nämndernas balanserade styrkort syns aktiviteter som har koppling till det
folkhälsopolitiska programmet. En mängd olika aktiviteter har genomförts som
har påverkan på de bestämningsfaktorer för hälsan som ingår i programmets
delmål. I verksamheterna upplevs dock inte kopplingen som tydlig mellan deras
genomförda arbete och det folkhälsopolitiska programmet.
I framtiden efterfrågas tydligare koppling mellan program och handlingsplaner,
förstärkt samarbete, kommunikation och uppföljning kring folkhälsoarbetet.
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Del 6 Nationellt folkhälsoarbete
Det nationella folkhälsomålet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen1.
Riksdagen har beslutat om 11 målområden för folkhälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barns och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Miljöer och produkter
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Skydd mot smittspridning
Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
I nationella uppföljningar av folkhälsopolitiken4,17 framhålls att folkhälsoarbetet på
lokal nivå behöver styras av mål eller inriktningsdokument. Det finns förbättringar
att göra för att tydliggöra delmål och beslut samt att öka fokus på uppföljning och
analys av resultat. Medarbetares inflytande och delaktighet behöver ökas angående
hur målen kan nås.
Nationellt förbättras hälsan i befolkningen men skillnaderna ökar mellan grupper
med olika livsvillkor och levnadsförhållanden5. Därför har fokus flyttats från
generella insatser för befolkningens levnadsvanor till frågor som rör hälsans
bestämningsfaktorer och anpassning av åtgärder utifrån specifika behov.
Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på ”lika till alla”, utan på att göra
skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men
de måste anpassas så att de bättre motsvarar människors behov12 sidan 3.
Förändringen i arbetssätt utgår till stor del från resultatet av den kommission om
sociala bestämningsfaktorer för hälsa som WHO tillsatte för några år sedan5, 18.
Rapporten från kommissionen, Closing the gap in a generation, har påverkat
folkhälsoarbetet i flera delar av landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
samlat intresserade kommuner och landsting i nätverket: samling för social
hållbarhet12. Med stöd av evidens har slutsatsen gjorts att det behövs fler
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för jämlik hälsa och effektivt
utnyttjande av resurser. Aktörer i samhället behöver öka samverkan. Den generella
välfärden behöver stärkas samtidigt som specifika åtgärder riktas till grupper som har
störst behov. Vikten av integrera jämlikhet i hälsa i all politik och ordinarie styrning
lyfts fram samt behovet av att analysera och bedöma effekterna av åtgärder.
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Fem rekommendationer12 ges till regioner, landsting och kommuner för arbetet att
minska skillnader i hälsa och att skapa social hållbarhet :
 Integrera jämlikhet i hälsa i alla politiska beslut och ordinarie styrning och ledning
 Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
 Ge alla barn och unga en bra start i livet
 Ge alla förutsättningar till egen försörjning
 Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger även förslag på 23 specificerade
åtgärder som är kopplade till de olika rekommendationerna.
Jämlikhetsperspektivet ger ytterligare en dimension till det ordinarie arbetet för att
främja hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut en vägledning för
jämlik styrning och ledning riktad till landsting, kommuner och regioner19. Det finns
även andra nationella rapporter som ger vägledning för arbetet för jämlik hälsa.
Nationellt stöd finns även för beräkning av kostnader för ojämlik hälsa20,21.
Hur styrdokument kring folkhälsoarbetet är utformade varierar mellan olika regioner,
kommuner och landsting. På flera håll i Sverige pågår arbete att ta fram tydliga
gemensamma mål och prioriterade områden som berör flera aktörer i samhället.
Utifrån det görs sedan handlingsplaner i verksamheterna.
Ett exempel är arbetet i Malmö för social hållbarhet7. Där har en kommission, med
utgångspunkt från utifrån WHO:s rapport, kommit fram till ett antal fokusområden.
Inom varje område finns mål och åtgärder formulerade.
Ett annat exempel är Luleå kommun som i vision 2050 för kommunens utveckling har
6 programområden22. I programmet ”alla lika” ingår delarna: forma samhället, hälsa på
lika villkor och satsning på barn och unga. I programmet finns även indikatorer för
uppföljning vilket sker övergripande en gång per mandatperiod och däremellan i
samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelser.
Kommentar nationellt folkhälsoarbete

Nationellt har inriktningen i folkhälsoarbetet förändrats under programperioden
från generella insatser till större fokus på ojämlikheter i hälsa med anpassade
insatser för specifika grupper. På flera håll i Sverige pågår arbetet för tydliga mål i
folkhälsoarbetet för samordning mellan olika aktörer. Målen bryts sedan ner till
handlingsplaner i verksamheterna.
I början av februari 2015 meddelade även regeringen att de har planer på att
tillsätta en kommission för jämlik hälsa för att få till en nationell kraftsamling i
frågan23.
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Del 7 Resultatdiskussion
Hälsan i befolkningen på Gotland i jämförelse med riket
Bilden av att befolkningen på Gotland över lag har sämre hälsa och mindre
hälsosamma levnadsvanor än nationellt får inte stöd i denna rapport. Målet för
programperioden att befolkningen mår bäst i landet är däremot inte uppnått med ett
undantag: psykiskt välbefinnande bland kvinnor. Målet att hälsoklyftorna minskar och är
mindre än i riket är uppfyllt till viss del.

Hälsan i befolkningen på Gotland utifrån förutsättningar
På Gotland finns några förhållanden i befolkningen som kan antas ha stort inflytande
på folkhälsan. En är ålder. Medelåldern på Gotland är högre än det nationella
genomsnittet. Andelen personer över 55 år är större och andelen personer under 45
år är mindre jämfört med riket som helhet. Förekomst av sjukdomar ökar vid
stigande ålder. Vid jämförelser av hälsan i befolkningen är det viktigt att ta med det i
beräkningen. Särskild hänsyn behöver också tas till socioekonomiska faktorer som
utbildningsnivå, yrkestillhörighet och inkomst. På Gotland är andelen personer med
längre utbildning mindre jämfört med i riket och medianinkomsten är lägre. Utifrån
den evidens som finns för ett tydligt samband mellan socioekonomisk position och
hälsa, genom den så kallade sociala gradienten*8, kan hälsan förväntas vara något
mindre bra på Gotland än nationellt.
För detaljer om ålder och socioekonomi i befolkningen, se tabellbilaga, tabell 46
och 47.
För jämförelse mellan resultat och förutsättningar i befolkningen har samtliga län
rangordnads utifrån ålder och socioekonomiska förutsättningar bland de personer
som besvarat Hälsa på lika villkor.
Det län som i jämförelse med övriga län antas ha bäst förutsättningar för god hälsa
hamnar på första plats i rangordningen. Det län som antas ha sämst förutsättningar
hamnar på 21:a plats. Gotlands placering är på 20:e plats, alltså bland de län som kan
antas ha störst utmaningar för att få god hälsa i befolkningen.
Motsvarande rangordning har sedan gjorts för hälsoutfall i länen. Det län som har
bäst förutsättningar för god hälsa bör även ha minst andel personer som exempelvis
skattar sin hälsa och tandhälsa som dålig. Det innebär att i rangordning av
hälsoutfallen förväntas Gotlands utfall vara på 20:e plats bland alla län.
Diagrammen nedan visar Gotlands plats i rangordningen. Den diagonala linjen visar
sambandet mellan förutsättningar och hälsoutfall. Om rangordningen av hälsoutfall
hamnar på motsvarande plats som i rangordningen av förutsättningar kommer
markeringen i diagrammet att placeras på linjen. Är hälsoutfallet bättre än förväntat
utifrån förutsättningar hamnar markeringen under strecket.
8

*Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position
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Av diagrammen, både för kvinnor och män, framkommer att resultaten i
rangordning av hälsoutfall ger Gotland bättre placering än 20:e plats för de flesta
indikatorerna.
Figur 72 Hälsoutfall för kvinnor på Gotland, i relation till plats 20
i rangordning av län utifrån förutsättningar för god hälsa i befolkningen

Markering under strecket indikerar bättre utfall än förväntat.
Hälsoutfall kvinnor på Gotland i förhållande till förutsättningar
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bland samtliga 21 län
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0
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.

Figur 73 Hälsoutfall för män på Gotland, i relation till plats 20
i rangordning av län utifrån förutsättningar för god hälsa i befolkningen

Markering under strecket indikerar bättre utfall än förväntat.
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Källa: Hälsa på lika villkor, 3-årsmedelvärde år 2012-2014.
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Orsaker till att folkhälsan är bättre än förväntat

Resultatet på Gotland är bättre än förväntat utifrån förutsättningar i befolkningen.
Frågan som infinner sig är varför hälsoutfallet inte konsekvent följer den sociala
gradienten*9 i hälsa.
Kan frågan besvaras ger det underlag för diskussion om vad som bör göras för att
ytterligare förbättra hälsan i befolkningen på Gotland.
En tänkbar förklaring är att dåligt hälsoutfall eller levnadsvanor som inte främjar
hälsa till viss del är mindre vanligt bland personer med låg socioekonomisk position
på Gotland än i riket. En annan förklaring kan vara att det sociala deltagandet bland
personer med låg socioekonomisk position är högre på Gotland.
Studier visar att socialt deltagande, möjlighet till inflytande och delaktighet samt
känsla av att ha kontroll över livet har positiv inverkan på hälsan.
På Gotland upplever människor även tillit och trygghet i högre grad än i riket.
Positiva skillnader ses i alla grupper som analyserats utifrån ålder, kön och
socioekonomisk position. Skillnaderna är störst jämfört med riket i de grupper som
upplever minst tillit och trygghet. Det innebär att upplevelse av trygghet är mer
jämlikt fördelad i befolkningen på Gotland än i riket.
Även faktorer som påverkar upplevelsen av kontroll i livet ser annorlunda ut på
Gotland än nationellt. Unga personer och personer med låg socioekonomisk position
rapporterar i mindre grad än i riket att de är oroliga för att förlora arbetet. Hög
stressnivå är också mindre vanligt bland personer med kort utbildning och personer
med låg hushållsinkomst.

Folkhälsopolitiska programmets påverkan på folkhälsan
Under programperioden har hälsoutfallet förbättrats specifikt i grupper som har
sämst hälsoutfall. Bland annat har självupplevda hälsa och psykiska välbefinnande
förbättrats bland kvinnor.
Viss förändring över tid som inte är önskvärd ses också. Exempelvis har antalet
personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök ökat liksom förekomst av
stress och nedsatt psykiskt välbefinnande bland tjänstemän.
Huruvida det folkhälsopolitiska programmet i sig påverkat hälsoutfallet eller inte är
svårt att fastställa. Rapporten visar förbättringar inom områden i programmet där
aktiviteter är genomförda. Samtidigt finns aktiviteter och delmål i programmet som
inte är uppnådda.
Påverkan på delaktighet och inflytande

Under programperioden har möjligheterna förbättrats för medborgarna att vara
delaktiga. Region Gotland har bland annat utvecklat kommunikationen via internet
och sociala medier. Valdeltagandet har ökat men någon tydlig ökning av
*

Sociala gradienten innebär att det finns ett samband mellan hälsa och social position
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medborgarnas värdering i nöjdinflytandeindex kan inte ses. Utrymme för ytterligare
förbättringar finns av bland annat återkoppling, möjlighet till att delta vid öppna
nämndmöten och att kommunicera med förtroendevalda via internet.
Andelen av föräldrapenningen som tas ut av män har ökat något samtidigt som bland
annat Region Gotland aktivt arbetat med jämställdhetsintegrering.
Sysselsättningen når inte målet i nivå med riket. Sysselsättningen har dock ökat och
ohälsotalet minskat samtidigt som arbete gjorts inom Finsam och en
arbetsmarknadsenhet bildats inom regionen.
Aktiviteter som lyfts fram i programmet för arbetet med FN:s konvention för barns
rättigheter är genomförda. Mål för dessa aktiviteter under programperioden är
uppfyllda.
Påverkan på livsmiljö och levnadsvanor

Delmålet att öka hälsosamma levnadsvanor är delvis uppfyllt. Insatser kring arbetet
med att främja hälsosamma levnadsvanor har gjorts och förbättringar ses. Många av
åtgärderna har riktats till speciella målgrupper. Det kan vara en förklaring till att
minskad ojämlikhet i levnadsvanor kan skönjas.
Under programperioden har arbete med att förebygga självmord gjorts. Till exempel
utbildning och insatser som påverkar förekomst av psykisk ohälsa. Tydlig
kraftsamling kring frågan har inte genomförts och antalet självmord har inte minskat.
Åtgärder för att pröva en modell för att analysera konsekvenser för hållbar utveckling
har genomförts i samhällsbyggnadsarbetet. Hänsyn har tagits till sociala aspekter som
bland annat prioriterar de grupper som har sämre förutsättningar att delta i samhället
på lika villkor. Befolkningens upplevelse av trygghet har tydligt förbättrats och blivit
mer jämlikt fördelad, samtidigt som socialt perspektiv varit i fokus inom den fysiska
planeringen och strukturerat arbetet genomförts inom Tryggare Gotland.
Målet för medarbetarnas skattning av möjlighet att kombinera arbete och
föräldraskap har uppnåtts. Vissa övergripande åtgärder har genomförts som möjligen
kan ha påverkat måluppfyllelsen.
Delmålet att minska passiv rökning på arbetsplatser har inte uppnåtts. De åtgärder
som gjorts bland annat inom Region Gotland har inte varit tillräckligt för att nå
målet.
Hälso- och sjukvården har uppnått delmålet att genomföra hälsovinstmätningar.
Under slutet av programperioden har fokus på hälsofrämjande arbete ökat inom
hälso- och sjukvården bland annat genom implementering av sjukdomsförebyggande
metoder och start av ett hälsofrämjande sjukvårdsråd.
Totalt antal personer i befolkningen som vårdats på sjukhus på grund av olyckor har
inte minskat under programperioden. Satsningen på att förebygga fallskador bland
äldre personer har haft effekt genom minskning av sjukhusvård på grund av
fallolyckor bland kvinnor.
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Åtgärder i framtiden för att förbättra hälsan i befolkningen
För att ytterligare förbättra hälsan till en nivå bättre än riksgenomsnittet finns en del
utmaningar.
Folkhälsan behöver förbättras generellt

Hälsan behöver förbättras generellt i befolkningen och inte enbart för de grupper
som har sämst hälsa.
Förutsättningarna för den del av befolkningen som skattar sin hälsa som någorlunda
behöver förändras så att de istället skattar hälsan som bra.
Vissa bestämningsfaktorer behöver uppmärksammas

Rapporten visar bland annat behov av fortsatt arbete för att öka: medborgarnas
delaktighet, sysselsättning, levnadsvanor som främjar hälsa och för att få tobaksfria
arbetsplatser. Behov finns även att fokusera på ytterligare bestämningsfaktorer än de
som hittills prioriterats. Både nationellt och lokalt nämns främjandet av barn och
ungas uppväxtvillkor som speciellt viktigt. Psykisk hälsa är också ett område som
behöver lyftas.
Skillnader i hälsa behöver minskas

Resultat i denna rapport visar att det finns ojämlikhet i hälsa på Gotland och hur den
fördelas inom olika grupper. För att minska ojämlikhet behöver de personer som har
bäst hälsa behålla nivån eller förbättra den samtidigt som de som har sämre hälsa
förbättrar hälsan i högre grad. Kompenserande åtgärder krävs för att påverka hälsans
bestämningsfaktorer för specifika grupper. Hänsyn till jämlikhetsperspektivet
behöver även tas i beslut och arbete kring samtliga bestämningsfaktorer.
Bilden av folkhälsan på Gotland behöver vara tydlig

Regelbunden uppföljning och analys av hälsan i befolkningen är viktig för välbetänkt
prioritering av åtgärder. En djupare bild av hälsan på Gotland ger även möjlighet att
utmana gamla sanningar. Samhällets självbild kan i sig påverka den status
befolkningen upplever sig ha i förhållande till andra delar i riket.
Tydliga indikatorer för uppföljning av för jämlik hälsa behöver tas fram. Vid
diskussioner om målnivåer kan instrumentet Hälsokalkylatorn användas för
beräkning av kostnader för ojämlikhet.
I hälso- och sjukvården finns intresse av djupare analys av förekomst av sjukdomar.
Områden som nämnts som särkilt intressanta är stroke, hjärtinfarkt, diabetes,
förslitning i höftleder samt psykisk ohälsa som exempelvis depression och
neuropsykiatriska diagnoser. Ett sätt är att använda så kallad indirekt survey. Då
hämtas uppgifter från nationell statistik, om sjukdomsförekomst i olika grupper,
exempelvis utifrån ålder. Beräkning görs av hur många personer det finns på Gotland
i respektive grupp för att få fram förväntat antal fall. Jämförelse görs sedan med
faktiskt antal fall. Då ses eventuellt en differens mellan förväntat antal fall och hur
många fall det är i verkligheten. I samband med arbetet med rapporten har inledande
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beräkningar gjorts för ett antal sjukdomar. Under 2015 planeras ett fortsatt
analysarbete tillsammans med hälso- och sjukvården.
Stärka sociala faktorer

Ett möjligt sätt att ytterligare påverka folkhälsan är att stärka sociala faktorer som
främjar hälsa: sociala relationer, socialt deltagande, upplevelse av trygghet, tillit och
upplevelse av kontroll på livet.
Styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet i framtiden

Både nationellt, i verksamheterna inom Region Gotland och bland externa aktörer
efterfrågas tydlig samordning av folkhälsoarbetet med gemensamma strategier och
mål samt strukturerad uppföljning. Verksamheterna uppfattar att framgångar i
framtida folkhälsoarbetet bör nås genom att nämnder och externa aktörer går i takt
utifrån gemensamma mål. Respektive verksamhet tar fram tydliga planer för
aktiviteter. Regelbunden uppföljning lyfts in i befintliga strukturer för ledning och
styrning. Utöver detta efterfrågas tätare övergripande uppföljning än enbart i slutet
av en programperiod. Det stämmer väl med de signaler som ges nationellt om hur
folkhälsoarbetet blir framgångsrikt.
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Tabell 1

Andel (%) personer totalt och kvinnor respektive män med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014
Någorlunda
Bra hälsa hälsa

Dagar
med
ohälsa

Dålig
hälsa

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Stress

Övervikt

Bra
tandhälsa

Fetma

Dålig
tandhälsa

Gotland

69,4

25,1

5,8

12,4

16,5

12,4

38,2

15,8

72,6

10,8

Riket

72,7

21,8

5,6

11

17,4

13,2

35,9

14,5

73,2

9,5

Kvinnor Gotland

68,0

26,1

5,9

13,1

17,7

14,8

32,1

15,9

75,4

9,9

Kvinnor Riket

70,3

23,5

6,2

12,7

20,4

16,0

29,3

14,4

76,3

8,9

Män Gotland

70,7

24,0

5,3

11,8

15,2

10,1

44,1

15,6

69,8

11,6

75

20

4,9

9,2

14,4

10,4

42,3

14,7

70,2

10,1

Män Riket

Källa: Hälsa på lika villkor.
Tabell 2

Andel (%) kvinnor och män med olika hälsoutfall, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Någorlunda
Bra hälsa hälsa

Dagar
med
ohälsa

Dålig
hälsa

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Stress

Övervikt

Dålig
tandhälsa

Fetma

Kvinnor Gotland
2012-2014

68,0

26,1

5,9

13,1

17,7

14,8

32,1

15,9

9,9

Kvinnor Gotland
2009-2012

64,7

30,0

5,5

12,6

16,8

12,7

30,4

18

11,3

Män Gotland
2012-2014

70,7

24,0

5,3

11,8

15,2

10,1

44,1

15,6

11,6

Män Gotland
2009-2012

72,7

21,0

6,7

12,1

13,9

8,0

41,2

16,3

11,7

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 3 Andel (%) elever i årskurs 9 som rapporterar att de är nöjda, missnöjda eller varken nöjd eller missnöjd
med sin hälsa, Gotland jämfört med Riket, år 2014
Varken nöjd eller
Missnöjd
missnöjd

Nöjd
Flickor Gotland

68,5

20,4

9,9

Flickor Riket

71,0

20,0

9,0

Pojkar Gotland

84,5

11,7

3,4

Pojkar Riket

83,0

12,0

3,0

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Tabell 4

Andel (%) 4-åriga flickor och pojkar på Gotland med övervikt och fetma

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10

13

15

13

9

9

Flickor fetma

1

2

3

2

3

3

Pojkar övervikt

8

10

10

5

7

6

Pojkar fetma

2

3

3

1

1

3

Flickor övervikt

Källa: Barnhälsovården, Region Gotland.

Tabell 5

Flickor övervikt
Flickor fetma
Pojkar övervikt
Pojkar fetma

Andel (%) 10-11 åriga flickor och pojkar på Gotland med övervikt och fetma

2010

2013

2014

22

18

19

6

4

5

22

17

20

8

6

6

Källa: Elevhälsovården, Region Gotland.

Tabell 6

Åldersgrupp

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika åldrar mellan 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Bra hälsa
Gotland

Någorlunda hälsa

Riket

Gotland

Dålig hälsa

Riket

Gotland

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

Riket

Gotland

Riket

Gotland

Riket

16-29 år

83,6

82,1

14,4

15

2

2,9

7,2

7,7

18,7

23,2

30-44 år

76,5

79,6

19,3

15,9

4,3

4,5

8,8

8,1

20,0

19,9

45-64 år

67,9

69,6

26,1

23,3

6

7,1

12,5

12,5

15,7

16,1

65-85 år

54,5

59,8

36,6

33,0

9,0

7,2

19,3

15,1

13,1

10,8

5

Åldersgrupp

Stress

Övervikt

Gotland

Riket

Gotland

Fetma
Riket

Gotland

Riket

Bra tandhälsa

Dålig tandhälsa

Gotland

Gotland

Riket

Riket

16-29 år

20,7

19,4

25,6

21

10,6

7,5

79,8

77,2

8,9

6,5

30-44 år

15,6

17

31,2

32,8

16,6

12,8

73,6

72,8

8,3

10,2

45-64 år

11,4

11,9

44,2

42,8

16,1

18,2

70,6

72,3

12,6

10,7

65-85 år

4,8

4,7

44,9

43,6

18,6

17,9

68,7

71

11,5

9,8

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 7

Utbnivå

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika utbildningsnivå, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Bra hälsa
Gotland

Någorlunda hälsa
Riket

Gotland

Dålig hälsa

Riket

Gotland

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

Riket

Gotland

Riket

Gotland

Riket

Förgymnasial

64,8

64,3

30,3

28,1

4,9

7,6

14,8

15,2

14,2

18

Gymnasial

67,8

70,1

25,2

23,7

7

6,2

13,6

11,8

17,1

16,7

Eftergymnasial

74,7

80,4

21,5

16,1

3,8

3,5

9,9

7,6

18,6

18,2

Utbnivå

Stress

Övervikt

Gotland

Riket

Fetma

Gotland

Riket

Gotland

Riket

Bra tandhälsa

Dålig tandhälsa

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Förgymnasial

9,5

13,1

38,1

35,3

17,3

17,2

72,4

70,3

10,8

11,7

Gymnasial

14

12,3

40,6

39,3

18,1

17,1

71,4

71,2

12

10,6

12,9

14,4

36

33

10,6

10

75,4

78

8,2

6,6

Eftergymnasial

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 8

Yrkestillhörighet

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika yrkestillhörighet, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Bra hälsa
Gotland

Någorlunda hälsa
Riket

Gotland

Dålig hälsa

Riket

Gotland

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

Riket

Gotland

Riket

Gotland

Riket

Arbetare

67,2

66,5

25,5

26,4

7,4

7,2

14,8

14,2

17,5

17,5

Tjänstemän

73,4

77,7

21,7

18,4

4,9

4

11

8,3

16,8

16,4

Företagare/
Lantbrukare

68,5

76,3

29,4

19,6

2,1

4,1

10,1

7,6

13,7

13,1

Yrkestillhörighet

Stress

Övervikt

Gotland

Riket

Gotland

Fetma
Riket

Gotland

Riket

Bra tandhälsa

Dålig tandhälsa

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Arbetare

12,6

13,0

38,7

38

18,8

18,5

70,4

67,8

13,1

12,8

Tjänstemän

11,4

12,0

37,8

35,7

12,3

11,8

73,2

77,9

9,1

6,7

Företagare/
Lantbrukare

11,7

12,2

42,4

41,8

16,2

14,9

77,2

74,8

6,8

7,7

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 9

Disponibel
hushållsinkomst

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Bra hälsa
Gotland

Någorlunda hälsa
Riket

Gotland

Dålig hälsa

Riket

Gotland

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa
Riket

Gotland

Riket

Gotland

Riket

Låg

58,6

62,5

34,2

28,2

7,2

9,2

18,1

17,9

20,5

23,8

Medel

69,8

72,4

24,2

22,1

6

5,5

12,7

10,3

15,8

16,5

Hög

78,6

83

18,8

14,7

2,6

2,3

6

6,1

14,6

13,8

Disponibel
hushållsinkomst

Stress

Övervikt

Gotland

Riket

Gotland

Fetma
Riket

Gotland

Riket

Bra tandhälsa

Dålig tandhälsa

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Låg

14,8

17,9

36,7

33,1

15,8

16,7

66,4

65,3

17,2

15,6

Medel

11,3

12,3

37,4

37,1

17,9

15,6

71,9

73,3

10,8

9

Hög

13,6

11,3

42,5

35,2

9,7

9,8

80,7

81,9

4,4

4,4

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 10

Del av Gotland

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, bosatta på olika delar av Gotland, i åldern 16-84 år
3-årsmedelvärde år 2012-2014
Bra
hälsa

Någorlunda
hälsa

Dagar
med
ohälsa

Dålig
hälsa

Nedsatt psykiskt
Stress
välbefinnande

Övervikt

Fetma

Bra
tandhälsa

Dålig
tandhälsa

Visby

70,9

22,8

6,3

13,5

16,1

13,7

39,2

12,4

74,7

10,2

norra Gotland

67,9

25,9

6,2

12,5

17,3

12,9

39,1

16,9

70,9

11,6

södra Gotland

68,5

27,8

3,8

12,2

16,1

10,1

35,9

19,8

70,9

10,8

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 11

Åldersgrupp

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika åldrar mellan 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Bra hälsa
09-11

Någorlunda hälsa

12-14

09-11

12-14

Dålig hälsa
09-11

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

12-14

09-11

12-14

09-11

12-14

16-29 år

80,7

83,6

15,6

14,4

3,7

2

9,4

7,2

19,9

18,7

30-44 år

73,6

76,5

21,6

19,3

4,8

4,3

8,8

8,8

19,4

20

45-64 år

70

67,9

23,5

26,1

6,5

6

13,9

12,5

13,4

15,7

65-85 år

51,7

54,5

39,4

36,6

8,9

9

15,7

19,3

10,9

13,1

Åldersgrupp

Stress
09-11

Övervikt
12-14

09-11

Fetma

12-14

09-11

Bra tandhälsa
12-14

09-11

Dålig tandhälsa

12-14

09-11

12-14

16-29 år

16,1

20,7

21,1

25,6

9,5

10,6

74,2

79,8

8,4

8,9

30-44 år

12,2

15,6

33,1

31,2

19,3

16,6

71,6

73,6

10,7

8,3

45-64 år

10,4

11,4

40

44,2

17,8

16,1

70,4

70,6

13,6

12,6

65-85 år

3,6

4,8

44,2

44,9

20,4

18,6

67,2

68,7

11,9

11,5

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 12

Utbnivå

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika utbildningsnivå, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Bra hälsa
09-11

Någorlunda hälsa

12-14

09-11

Dålig hälsa

12-14

09-11

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

12-14

09-11

12-14

09-11

12-14

Förgymnasial

63,8

64,8

28,7

30,3

7,5

4,9

16

15,7

13,4

14,2

Gymnasial

67,2

67,8

26,2

25,2

6,6

7

12,4

13,6

15,5

17,1

Eftergymnasial

78,7

74,7

18,1

21,5

3,2

3,8

8,4

9,9

17,2

18,6

Utbnivå

Stress
09-11

Övervikt
12-14

09-11

Fetma

12-14

09-11

Bra tandhälsa
12-14

09-11

Dålig tandhälsa

12-14

09-11

12-14

8,7

9,5

35

38,1

18,6

17,3

65,1

72,4

14,7

10,8

Gymnasial

10,6

14

38,6

40,6

19,1

18,1

70,1

71,4

11,6

12

Eftergymnasial

12,7

12,9

32,5

36

12,7

10,6

77,5

75,4

9

8,2

Förgymnasial

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 13

Yrkestillhörighet

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika yrkestillhörighet, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Bra hälsa
09-11

Någorlunda hälsa

12-14

09-11

Dålig hälsa

12-14

09-11

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

12-14

09-11

12-14

09-11

12-14

Arbetare

63,2

67,2

29,9

25,5

6,9

7,4

13,4

14,8

15,7

17,5

Tjänstemän

75,4

73,4

19,8

21,7

4,8

4,9

9,8

11,0

13,7

16,8

Företagare/
Lantbrukare

68,9

68,5

25,7

29,4

5,3

2,1

12,2

10,1

13,8

13,7

Yrkestillhörighet

Stress
09-11

Övervikt
12-14

09-11

Fetma
12-14

09-11

Bra tandhälsa
12-14

09-11

Dålig tandhälsa

12-14

09-11

12-14

11,5

12,6

39,2

38,7

22,1

18,8

65,4

70,4

14,5

13,1

Tjänstemän

7,7

11,4

36,1

37,8

14,1

12,3

77,4

73,2

8,6

9,1

Företagare/
Lantbrukare

10,1

11,7

44

42,4

15,5

16,2

70,3

77,2

9,7

6,8

Arbetare

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 14

Disponibel
hushållsinkomst

Andel (%) personer med olika hälsoutfall, vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Bra hälsa
09-11

Någorlunda hälsa

12-14

09-11

Dålig hälsa

12-14

09-11

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Dagar med ohälsa

12-14

09-11

12-14

09-11

12-14

Låg

54,1

58,6

36,2

34,2

9,6

7,2

19,1

18,1

22,2

20,5

Medel

69,5

69,8

24,5

24,2

5,9

6

12,2

12,7

14,9

15,8

Hög

80,5

78,6

16,2

18,8

3,3

2,6

6,2

6

10,1

14,6

Disponibel
hushållsinkomst

Stress
09-11

Övervikt
12-14

09-11

Fetma
12-14

09-11

Bra tandhälsa
12-14

09-11

Dålig tandhälsa

12-14

09-11

12-14

17,4

14,8

31,3

36,7

17,9

15,8

59,7

66,4

20

17,2

Medel

8,8

11,3

37,4

37,4

18,7

17,9

71,4

71,9

10,2

10,8

Hög

8,2

13,6

35,7

42,5

11,5

9,7

79,6

80,7

6,8

4,4

Låg

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 15

Antal självmord, personer folkbokförda på Gotland, i åldern 0-85 år

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor

1

1

3

5

4

3

1

2

2

1

2

0

2

1

1

7

4

Män

5

5

8

9

8

6

7

8

7

6

6

10

5

5

7

7

2

Källa : Socialstyrelsen.

Tabell 16

Antal självmord per 100 000 invånare, personer folkbokförda på Gotland jämfört med Riket
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor Gotland

3,4

3,4

10,3

17,2

13,8

10,3

3,4

6,9

6,9

3,4

6,9

0,0

6,9

3,5

3,5

24,2

13,9

Kvinnor Riket

7,7

7,8

8,0

7,3

8,1

7,1

7,4

7,1

8,4

8,3

7,1

6,8

7,6

6,4

6,8

7,0

7,6

Män Gotland

17,5

17,5

28,1

31,8

28,3

21,2

24,7

28,2

24,7

21,2

21,2

35,4

17,7

17,6

24,7

24,7

7,1

Män riket

19,6

20,1

19,7

18,3

18,9

19,5

17,4

18,7

18,7

18,1

17,6

18,7

19,2

17,9

16,7

17,2

18,0

Källa : Socialstyrelsen.
Tabell 17

Antal personer vårdade på sjukhus efter självmordsförsök, personer folkbokförda på Gotland
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor

46

32

33

17

30

18

21

27

24

30

24

31

27

Män

15

16

17

14

9

9

15

18

16

19

25

24

27

Källa : Socialstyrelsen.

Tabell 18

Andel (%) röstberättigade personer som deltagit i val
Gotland jämfört med Riket, år 2006, 2010 och 2014

2006

2010

2014

Gotland riksdagsval

81,4

84,9

86,5

Riket riksdagsval

82,0

84,6

85,8

Gotland val till regionfullmäktige

79,7

82,6

84,6

Riket kommunval

79,4

81,6

82,8

Källa : Folkhälsomyndigheten.

Tabell 19A Andel (%) röstberättigade personer som deltagit i val i valdistrikt
där deltagande år 2010 var under 80%

Riksdagsval

Val till Regionfullmäktige

2010

2014

2010

2014

Hemse/Alva

71,5

73,3

Hemse/Alva

70,0

72,4

Visby Furulund

75,7

77,9

Visby Bingeby

73,4

76,8

Visby Yttre Furulund

76,4

76,7

Visby Furulund

73,4

75,7

Visby Bingeby

76,5

79,6

Visby Yttre Furulund

74,0

73,5

Slite Othem/Boge

77,3

75,7

Slite Othem/Boge

75,1

73,7

Visby A7/Östra Vi

77,7

79,9

Visby A7/Östra Vi

75,7

77,9

Hemse/Rone

78,0

74,8

Hemse/Rone

77,1

74,6

Kräklingbo

79,3

77,9

Fårösund

77,6

80,2

Garde

79,7

78,9

Klinte

78,3

78,4

Klinte

79,9

79,4

Garde

78,5

78,6

Kräklingbo

78,9

78,2

Slite Othem/Hellvi

79,2

79,0

Endre

79,5

79,3

Stånga

79,6

81,0

Visby Terra Nova

79,8

82,4

Källa: Valnämnden

Tabell 19B Andel (%) röstberättigade personer som deltagit i val i valdistrikt
där deltagande år 2010 var över 80%

19B:1 Riksdagsval
2010

2014

2010

2014

Stånga

80,2

81,1

Havdhem

83,7

81,3

Slite Othem/Hellvi

80,7

80,7

Visby Öster

83,7

83,5

Fårösund

80,7

81,4

Eksta

83,8

83,2

Endre

81,3

81,2

Visby Norr

83,8

80,6

Fardhem

81,4

77,3

Tingstäde

84,0

83,6

Fårö

81,8

83,7

Vallstena

84,2

86,2

Lärbro

81,9

82,9

Visby Innerstaden

84,4

85,5

Visby Terra Nova

82,3

82,8

Väskinde

84,7

83,3

Dalhem

82,9

82,5

Visby Visborgsstaden

84,9

84,4

Vänge

82,9

81,6

Stenkumla

84,9

86,2

Roma

83,0

82,8

Visby Pilhagen/Gråbo

85,3

86,2

Visby/Lenna

83,0

86,0

Eskelhem

85,5

84,1

Burgsvik

83,2

85,8

Visby/Djuplunda

85,7

88,8

Sanda

83,5

84,4

Västerhejde

86,4

86,8

Källa: Valnämnden

Visby Skarphäll

2010

2014

87,6

83,9

Tabell 19B Andel (%) röstberättigade personer som deltagit i val i valdistrikt
där deltagande år 2010 var över 80%

19B:2 Val till Regionfullmäktige
2010

2014

2010

2014

Visby Länna

80,6

84,0

Havdhem

82,7

81,0

Fardhem

80,8

77,1

Eksta

82,8

82,0

Dalhem

80,9

81,8

Väskinde

83,1

81,2

Visby Öster

80,9

82,4

Tingstäde

83,2

83,2

Roma

81,2

82,2

Eskelhem

83,7

83,4

Vänge

81,4

81,2

Visby Innerstaden

Lärbro

81,5

82,0

Visby Pilhagen/Gråbo

84,3

84,7

Sanda

82,0

83,6

Västerhejde

84,4

86,0

Visby Visborgsst/Halsjärnet

82,3

82,1

Visby Djuplunda/Södervärn

84,6

86,5

Burgsvik

82,4

85,4

Visby Skarphäll/Östra Vi

86,4

84,2

Fårö

82,6

82,6

Vallstena

82,7

84,8

Stenkumla

82,7

85,8

Källa: Valnämnden.

84,0

Tabell 20 Andel (%) av föräldrapenningen uttagen av
kvinnor respektive män, Gotland jämfört med Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor Gotland

78

77

74

75

73

73

Kvinnor Riket

78

78

77

76

76

76

Män Gotland

22

23

26

25

27

27

Män Riket

22

23

23

24

24

24

Källa : Försäkringskassan.

Tabell 21 Andel (%) förvärvsarbetande personer i befolkningen,
16 år och äldre, kvinnor respektive män, Gotland jämfört med Riket

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor Gotland

49,2

49,8

50,6

51,0

51,1

Kvinnor Riket

53,1

54,0

54,6

55,3

55,5

Män Gotland

53,5

54,0

56,0

55,6

55,8

Män Riket

58,7

59,6

61,1

61,3

61,3

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Tabell 22 Andel personer 25-65 år som är långtidsarbetslösa

2009

2014

Kvinnor Gotland

2,9

4,0

Kvinnor Riket

2,2

3,7

Män Gotland

2,9

3,9

Män Riket

2,3

3,9

Källa: Öppna jämförelser Folkhälsa 2014

Tabell 23 Ohälsotal - Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen i snitt per person i befolkningen,
kvinnor respektive män, Gotland jämfört med i Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor Gotland

40

36

34

33

34

34

Kvinnor Riket

39

35

33

32

32

33

Män Gotland

28

26

24

24

24

24

Män Riket

27

24

23

22

22

22

Källa: Försäkringskassan.

Tabell 24 Andel (%) personer som rapporterar 8-14 respektive 15 och fler ohälsosamma dagar per månad,
i åldern 16-84 år. Gotland och Riket, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 och år 2009-2011

2009-2011

2012-2014

8-14 dagar med ohälsa

15 eller fler dagar med ohälsa

8-14 dagar med ohälsa

15 eller fler dagar med ohälsa

Kvinnor Gotland

5,1

12,6

Kvinnor Gotland

5,7

13,1

Kvinnor Riket

5,9

13,4

Kvinnor Riket

6,5

12,7

Män Gotland

3,5

12,1

Män Gotland

3,8

11,8

Män Riket

4,5

10,4

Män Riket

4,7

9,2

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 25 Andel (%) personer som inte litar på andra människor, i åldern 16-84 år
3-årsmedelvärde år 2012-2014

A Kvinnor och män

D Vid olika yrkestillhörighet
Gotland

Riket

Gotland

Riket

Kvinnor

21,1

26,9

Arbetare

24,6

32,5

Män

21,6

26,7

Tjänstemän

14,3

18,3

Företagare/
Lantbrukare

18,7

23,4

B Vid olika ålder
Gotland

Riket

16-29 år

35,2

40,8

30-44 år

21,6

25,2

45-64 år

17,4

23,4

Låg

26,3

33,7

65-85 år

15,3

19,4

Medel

20,8

26,5

Hög

17,5

20,2

C Vid olika utbildningsnivå

G Vid olika disponibel hushållsinkomst
Gotland

Riket

F Vid olika bostdsort på Gotland

Gotland

Riket

Visby

22,1

Förgymnasial

26,6

34,7

Norra Gotland

21,2

Gymnasial

20,9

27,4

Södra Gotland

20,4

Eftergymnasial

15,1

19,5

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 26

Andel (%) personer totalt samt kvinnor och män med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014
Låg fysisk
Stillasittande fritid aktivitet

Lite frukt och
grönsaker

Lågt socialt
deltagande

Daglig
rökning

Daglig
snusning

Riskbruk
alkohol

Bruk av
hasch

Gotland

11,9

33,3

28,7

20,5

12,9

12,7

14,9

1,6

Riket

13,6

34,1

25,4

20,9

10,9

11

16,1

2,3

Kvinnor Gotland

11,5

34,0

19,4

18,2

13,8

4,8

12,0

1,2

Kvinnor Riket

12,8

35

16,7

19,7

11,7

3,7

12,7

1,5

Män Gotland

12,3

32,1

37,9

22,8

12,0

20,6

17,8

2,0

Män Riket

14,3

33,1

34,0

22,1

10,2

18,1

19,5

3,1

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 27

Andel (%) kvinnor och män med olika levnadsvanor, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Låg fysisk
Stillasittande fritid aktivitet
Kvinnor Gotland
2012-2014

Lite frukt och
grönsaker

Lågt socialt
deltagande

Daglig
rökning

Daglig
snusning

Riskbruk
alkohol

Bruk av
hasch

11,5

34,5

19,4

18,2

13,8

4,8

12,0

1,2

9,5

34,5

17,6

16,7

15,0

4,4

13,4

0,6

Män Gotland
2012-2014

12,3

32,1

37,9

22,8

12,0

20,6

17,8

2,0

Män Gotland
2009-2012

12,4

31,5

32,8

20,9

13,1

19,2

19,2

2,9

Kvinnor Gotland
2009-2011

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 28

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 med olika levnadsvanor
Gotland i jämförelse med Riket, år 2014

Daglig rökning

Rökning

Intensivkonsumtion av
alkohol

Daglig snusning Snusning

Alkohol
komsumtion

Bruk av
narkotika

Flickor Gotland

4

18

2

5

12

62

8

Flickor Riket

6

17

1

3

11

50

6

Pojkar Gotland

3

12

3

14

15

54

6

Pojkar Riket

4

11

5

9

10

43

7

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Tabell 29

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 med olika levnadsvanor
Gotland, jämförelse av år 2010 och 2014

Daglig rökning

Rökning

Intensivkonsumtion av
alkohol

Daglig snusning Snusning

Alkohol
komsumtion

Bruk av
narkotika

Flickor år 2010

15

28

4

6

23

71

8

Flickor år 2014

4

18

2

5

12

62

8

Pojkar år 2010

8

22

10

18

19

62

10

Pojkar år 2014

3

12

3

14

15

54

6

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Tabell 30

Antal aborter på Gotland, kvinnor upp till 19 år

2009

2010
65

2011
52

2012
42

2013
35

2014
41

48

Källa: Region Gotland

Tabell 31

Antal fall av klamydia per 100 000 invånare, män och kvinnor
Gotland i jämförelse med Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor Gotland

457

758

585

609

605

427

Kvinnor Riket

457

443

446

447

424

422

Män Gotland

297

522

426

416

451

267

Män Riket

351

338

340

341

320

319

Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Gotland

Tabell 32

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika åldrar mellan 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Åldersgrupp

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

Daglig rökning

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Riket

Riket

16-29 år

9,3

11,1

30,0

26,4

38,4

32,4

13,8

13,3

10,7

9,1

30-44 år

13,5

13,9

33,7

33,9

25,5

25

11

14,1

9,7

8,4

45-64 år

11,4

13,8

34,2

36,8

27,5

23,4

20,7

21,7

17,8

14,4

65-85 år

13,3

15,4

34,3

38,2

24,9

21,8

33,2

35,3

10,4

10,5

5

Åldersgrupp

Daglig snusning

Riskbruk alkohol

Bruk av hasch

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

16-29 år

14,4

11,3

30,0

28,1

5,4

7,5

30-44 år

20,7

13,5

14,3

14,7

2,0

2,0

45-64 år

13,1

12,1

12,1

14,9

0,4

0,5

65-85 år

4,6

6,1

7,1

7,5

0,0

0,1

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 33

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika utbildningsnivå, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Utbnivå

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

Daglig rökning

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Riket

Riket

Förgymnasial

11,6

17,4

31,7

38,1

32,5

31,2

30,6

36,5

15,8

15,3

Gymnasial

11,5

14,3

33,9

35,5

30,7

28,3

20,6

22,4

14,3

12,9

Eftergymnasial

12,7

9,6

32,2

30,1

21,8

17,4

9,4

8,6

8,0

5,8

5

Utbnivå

Daglig snusning

Riskbruk alkohol

Bruk av hasch

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

9,1

10,4

14,4

15,6

2,5

2,6

Gymnasial

15,2

13,6

18,1

17,8

1,5

2,3

Eftergymnasial

12,7

8,6

10,1

15,0

0,7

2,1

Förgymnasial

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 34

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika yrkestillhörighet, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Yrkestillhörighet

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

Daglig rökning

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Riket

Riket

13,0

16,2

37,1

37,2

34,3

30,6

23,2

30,1

16,5

15,4

Tjänstemän

9,4

10

30,4

31,5

21,4

19,4

13,8

11,4

10,4

7,6

Företagare/

13,6

13,9

30,9

32,3

27,9

26,8

19,7

18,1

10,0

9,5

Arbetare

Lantbrukare

Yrkestillhörighet

Daglig snusning

Riskbruk alkohol

Bruk av hasch

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Arbetare

15,5

14,1

19,7

17,3

2,1

2,6

Tjänstemän

10,9

9,1

11,9

14,9

0,5

1,8

Företagare/

14,5

15,2

11,5

17,6

1,0

1,5

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 35

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år
Gotland jämfört med Riket, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

Disponibel
hushållsinkomst

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

Daglig rökning

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Riket

Riket

Låg

17,1

18,6

34,4

38,4

34,9

30,2

30,4

31,4

15,9

16,9

Medel

11,4

13,6

35,3

35,1

27,7

25,4

21,3

21,3

13,6

10,6

8,1

8,0

25,5

27,1

25,7

20,5

8,6

9,3

8,0

5,8

Hög

Disponibel
hushållsinkomst

Daglig snusning

Riskbruk alkohol

Bruk av hasch

Gotland

Gotland

Gotland

Riket

Riket

Riket

Låg

10,3

9,7

12,5

16,3

1,3

3,8

Medel

13,1

11,4

14

14,9

1,9

1,6

Hög

14,1

11,1

20,1

20,0

0,9

2,8

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 36

Del av Gotland

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, bosatta på olika delar av Gotland, i åldern 16-84 år
3-årsmedelvärde år 2012-2014
Stillasittande
fritid

Låg fysisk
aktivitet

Lite frukt och
grönsaker

Lågt socialt
deltagande

Daglig
Daglig rökning snusning

Riskbruk
alkohol

Bruk av hasch

Visby

11,9

33,1

28,1

16,7

11,4

13,5

14,7

2,1

norra Gotland

12,6

34,8

30,3

25,5

14,5

11,9

13,7

0,9

södra Gotland

11,1

32,1

27,9

21,3

13,6

12,5

16,4

1,6

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 37A

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika åldrar mellan 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Åldersgrupp

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

09-11

09-11

09-11

09-11

12-14

12-14

12-14

12-14

16-29 år

7,8

9,3

29,8

30,0

30,3

38,4

10,6

13,8

30-44 år

10,7

13,5

35,3

33,7

28,7

25,5

15,3

11,9

45-64 år

11,0

11,4

31,5

34,2

21,5

27,5

17,5

20,7

65-85 år

13,9

13,3

36,1

34,3

23,1

24,9

31,7

33,2

Åldersgrupp

Daglig rökning
09-11

Daglig snusning

12-14

09-11

Riskbruk alkohol

12-14

09-11

Bruk av hasch

12-14

09-11

12-14

16-29 år

12,7

10,7

12,4

14,4

33,7

30,0

6,3

5,4

30-44 år

12,8

9,7

16,9

20,7

13,1

14,3

0,6

2,0

45-64 år

17,4

17,8

12,4

13,1

14,5

12,1

1,0

0,4

65-85 år

11,4

10,4

5,7

4,6

6,5

7,1

0,0

0,0

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 37B

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika utbildningsnivå, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Utbnivå

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

09-11

09-11

09-11

09-11

12-14

12-14

12-14

12-14

Förgymnasial

13,0

11,6

38,8

31,7

30,5

32,5

28,2

30,6

Gymnasial

11,1

11,5

30

33,9

27,6

30,7

17,8

20,6

7,7

12,7

33,0

32,2

14,9

21,8

8,3

9,4

Eftergymnasial

Utbnivå

Daglig rökning
09-11

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Källa: Hälsa på lika villkor.

Daglig snusning
12-14

09-11

Riskbruk alkohol

12-14

09-11

Bruk av hasch

12-14

09-11

12-14

17,2

15,8

10,3

9,1

14,6

14,4

2,4

2,5

15

14,3

13,5

15,2

18,9

18,1

1

1,5

9,6

8,0

11,1

12,7

14,9

10,1

2,4

0,7

Tabell 37C

Yrkestillhörighet

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika yrkestillhörighet, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Stillasittande fritid
09-11

Låg fysisk aktivitet

12-14

09-11

Lite frukt och grönsaker

12-14

09-11

Lågt socialt deltagande

12-14

09-11

12-14

12,6

13,0

34,2

37,1

31,2

34,3

24,2

23,2

Tjänstemän

7,4

9,4

32,0

30,4

16,3

21,4

10,3

13,8

Företagare/
Lantbrukare

12,9

13,6

26,2

30,9

26,7

27,9

16,7

19,7

Arbetare

Yrkestillhörighet

Daglig rökning
09-11

Daglig snusning

12-14

09-11

Riskbruk alkohol

12-14

09-11

Bruk av hasch

12-14

09-11

12-14

Arbetare

16,3

16,5

16,3

15,5

19,2

19,7

2,5

2,1

Tjänstemän

12,0

10,4

8,3

10,9

13,7

11,9

0,7

0,5

Företagare/
Lantbrukare

11,8

10,0

13,1

14,5

11,9

11,5

0,0

1,0

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 37D

Andel (%) personer med olika levnadsvanor, vid olika hushållsinkomst, i åldern 16-84 år
Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

Disponibel
hushållsinkomst

Stillasittande fritid

Låg fysisk aktivitet

Lite frukt och grönsaker

Lågt socialt deltagande

09-11

09-11

09-11

09-11

12-14

12-14

12-14

12-14

Låg

16,4

17,1

40,1

34,4

30,8

34,9

28,7

30,4

Medel

10,5

11,4

32,9

35,3

25,2

27,7

18,9

21,3

6,9

8,1

26,5

25,5

19,2

25,7

8,6

8,6

Hög

Disponibel
hushållsinkomst

Daglig rökning
09-11

Daglig snusning

12-14

09-11

Riskbruk alkohol

12-14

09-11

Bruk av hasch

12-14

09-11

12-14

Låg

19,5

15,9

13,3

10,3

19,9

12,5

3,7

1,3

Medel

14,0

13,6

10,3

13,1

14,8

14,0

1,2

1,9

8,3

8,0

15,0

14,1

17,1

20,1

1,6

0,9

Hög

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 38 Medelvärde på skala 1-5 för hur medarbetare i Region Gotland skattar
möjligheten att förena arbete och föräldraskap. 5 är det bästa värdet.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

Män

3,9

3,9

3,9

3,9

4,0

4,1

Källa: Medarbetarenkät, Region Gotland.

Tabell 39 Andel (%) personer som blir utsatta för tobaksrök på arbetet, i åldern 16-84 år,
vid olika kön, ålder och socioekonomi, på Gotland, jämförelse av 3-årsmedelvärde år 2012-2014 med år 2009-2011

A Kvinnor och män, Gotland

D Vid olika yrkestillhörighet, Gotland

2009-2011
Kvinnor

2012-2014

2009-2011

10,8

7,0

7,7

11,0

Män

B Vid olika ålder, Gotland
2009-2011
15,2

22,7

30-44 år

11,9

7,8

45-64 år

8,7

6,8

C Vid olika utbildningsnivå, Gotland
2009-2011

2012-2014

Förgymnasial

12,7

12,6

Gymnasial

10,3

9,1

4,4

4,5

Källa: Hälsa på lika villkor.

15,5

11,3

Tjänstemän

3,8

4,2

Företagare/
Lantbrukare

3,7

5,7

Arbetare

2012-2014

16-29 år

Eftergymnasial

2012-2014

E Vid olika hushållsinkomst, Gotland
2009-2011

2012-2014

10,0

7,5

Medel

9,2

9,1

Hög

8,4

4,5

Låg

Tabell 40 Antal personer på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av skada eller olycka

2009

2010

2011

2012

2013

Kvinnor

425

531

461

497

490

Män

408

469

424

454

473

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 41 Antal kvinnor och män per 100 000 invånare, i olika åldersgrupper, som vårdats på sjukhus
på grund av skada eller olycka, Gotland jämfört med Riket år 2013

0-19 år

20-44 år

45-65 år

65+ år

1304

844

1223

3516

Kvinnor Riket

704

581

908

3667

Män Gotland

1550

1349

1309

2691

935

787

1041

2816

Kvinnor Gotland

Män Riket

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 42 Andel (%) personer som uppger att de sökt vård på grund olycksfall, i åldern 16-84 år
vid olika kön, ålder och socioekonomi, 3-årsmedelvärde år 2012-2014

A Kvinnor respektive män, Gotland jämfört med Riket

D Vid olika yrkestillhörighet, Gotland

Kvinnor Gotland

7,3

Arbetare

Kvinnor Riket

9,3

Tjänstemän

8,3

Män Gotland

9,1

Företagare/
Lantbrukare

5,7

Män Riket

9,3

B Vid olika åldrar, Gotland

10,3

E Vid olika disponibel hushållsinkomst, Gotland
Låg

9,5

4,9

Medel

7,8

45-64 år

7,2

Hög

8,2

65-85 år

9,3

16-29 år

11,7

30-44 år

F Vid olika bostdsort på Gotland
C Vid olika utbildningsnivå, Gotland

Visby

8,7

Förgymnasial

10,3

norra Gotland

8,2

Gymnasial

8,3

södra Gotland

7,5

Eftergymnasial

5,7

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 43 Antal kvinnor och män per 100 000 invånare, 65 år och äldre, som vårdats på sjukhus på grund av fallskada
Gotland jämfört med Riket år 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Gotland kvinnor

3345

3791

3302

3251

2980

Riket kvinnor

3272

3346

3281

3201

3156

Gotland män

1815

1911

1946

1895

1948

Riket män

1957

2001

2031

2016

1998

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 44A Andel (%) personer som upplever otrygghet, i åldern 16-84 år, vid olika kön, ålder och socioekonomi
Gotland jämfört med Riket, medelvärde år 2012-2014

A1 Vid olika kön

A4 Vid olika yrkestillhörighet
Gotland

Kvinnor
Män

Riket

Gotland

23,9

32,6

4,2

8,4

A2 Vid olika ålder
Gotland

Riket

Arbetare

14,5

22,3

Tjänstemän

15,4

18,7

Företagare/
Lantbrukare

8,4

13,5

Riket

16-29 år

16,5

22,9

30-44 år

13,4

18,8

45-64 år

10,9

17,5

Låg

17,4

26,7

65-85 år

16,9

24,1

Medel

13,7

20,2

Hög

12,0

15,3

A5 Vid olika disponibel hushållsinkomst
Gotland

Riket

A3 Vid olika utbildning
Gotland

Riket

A6 Vid olika bostadsort, Gotland

Förgymnasial

14,1

24,5

Visby

18,6

Gymnasial

14,2

21

norra Gotland

10,5

Eftergymnasial

13,3

17,3

södra Gotland

10,6 Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 44B Andel (%) personer som upplever otrygghet, i åldern 16-84 år, vid olika kön, ålder och socioekonomi
Gotland år 2012-2014 jämfört med 2009-2011

Vid olika kön, Gotland

Vid olika yrkestillhörighet, Gotland
2009-2011

Kvinnor
Män

2012-2014

2009-2011

30,7

23,9

6,6

4,2

Vid olika ålder, Gotland
2009-2011

2012-2014

Arbetare

21,0

14,5

Tjänstemän

16,5

15,4

Företagare/
Lantbrukare

10,2

8,4

2012-2014

16-29 år

23,1

16,5

30-44 år

15,5

13,4

45-64 år

17,0

10,9

Låg

26,9

17,4

65-85 år

20,2

16,9

Medel

16,2

13,7

Hög

18,2

12,0

Vid olika disponibel hushållsinkomst, Gotland
2009-2011

Vid olika utbildningsnivå, Gotland
2009-2011
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial

2012-2014
22,0

14,1

18

14,2

15,7

13,3

Källa: Hälsa på lika villkor.

2012-2014

Tabell 45 Andel (%) personer som upplever oro för att förlora arbetet, i åldern 16-64 år, vid olika kön, ålder, socioekonomi
Gotland jämfört med Riket, medelvärde år 2012-2014

A1 Vid olika kön

A4 Vid olika yrkestillhörighet
Gotland

Riket

Gotland

Riket

Kvinnor

15,6

14,6

Arbetare

17,2

18,6

Män

11,2

14,3

Tjänstemän

11,7

12,5

Företagare/
Lantbrukare

9,1

10,3

A2 Vid olika ålder
Gotland

Riket

16-29 år

15,0

17,9

30-44 år

15,6

14,7

45-64 år

12,8

14,1

A3 Vid olika utbildning
Gotland

A5 Vid olika disponibel hushållsinkomst
Gotland

Riket

Låg

16,8

22,2

Medel

13,7

14,3

Hög

10,0

10,3

Riket
8,0

14,5

A6 Vid olika bostadsort, Gotland

Gymnasial

14,1

16,1

Visby

16,8

Eftergymnasial

14,8

12,7

norra Gotland

13,7

södra Gotland

10,0

Förgymnasial

Källa: Hälsa på lika villkor.

Tabell 46 Åldersstruktur i befolkningen på Gotland, år 2013

Kommunen avser Gotland

Tabell 47 Utbildning i befolkningen på Gotland, år 2013
Andel i %

Gotland
Befolkning 25-64 år: Andel med eftergymnasial utbildning, tre år eller mer, kvinnor, %

Riket
24,0

29,0

15

20

79,0

79,0

Elever i åk. 9 : Andel pojkar som uppnått målen i alla ämnen

77

72

Andel flickor som fullföljer gymnasiestudier inom tre år

78,0

81,0

80

79

36,0

43,0

25

31

Befolkning 25-64 år: Andel med eftergymnasial utbildning, tre år eller mer, män, %
Elever i åk. 9 : Andel flickor om uppnått målen i alla ämnen

Andel pojkar som fullföljer gymnasiestudier inom tre år
Andel flickor som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning
Andel pojkar som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning

Källa: Regionfakta.com
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Regionstyrelsen

Reviderat reglemente för Miljörådet
Förslag till beslut

•

Ledningskontorets förslag till reglemente för Miljörådet lämnas som
Regionstyrelsens förslag för beslut i Regionfullmäktige.

Bakgrund

Miljörådet har funnits sedan 1990. När tjänsten som kommunekolog tillkom i
slutet av 1980-talet önskade de ideella miljö- och naturvårds organisationerna på
Godand att få ett samrådsforum med kommunen, främst kommunekologen.
Uppdraget till miljörådet blev att verka för en god miljö- och naturvård på
Godand, att verka för att miljö- och naturförhållanden allsidigt belyses i samband med kommunal planering främst i planprocessens inledande stadier, att
diskutera övergripande och principiella miljö- och naturvårds frågor, att stödja
praktiska försök och att fungera som en plattform för utökade kontakter mellan kommunen och ingående organisationer.
När ekogruppen 1999 tillkom med såväl fast anställda som projektanställda
inom ledningskontoret valde kommunekologen att lämna över ansvaret för
miljörådet dit. Ekogruppen upphörde och två ~änster som ekostrateger inrättades 2002, ansvaret för miljörådet har sedan följt dem till aktuell enhet inom
ledningskontoret. Miljörådet har träffats fyra gånger per år.
Inriktningen hos miljörådet har varierat något under åren, från interna möten
till att hålla publika seminarier i aktuella miljöfrågor eller till att göra tekniska
besök med miljöanknytning, men rådet har inte fungerat som stöd till praktiska
försök.
Vissa miljöfrågor har fått andra mötesfora mellan ideell och offentlig sektor
som vattenråden samt länsstyrelsens naturvårdsråd och miljömålsamverkan.

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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Värt att notera är också att "Naturvärdeskartan" för Gotland, med hittills 35
kartskikt, som används fullt ut sedan 2014 innebär både att rättsäkerheten blivit
mycket större för skyddet av naturvärden, att handläggningen har förenklats
inom bygglov, fysisk planering, exploatering samt miljö- och häls o skydd och
bör säkerställa att miljö- och naturförhållandena blir allsidigt belysta i kommunal planering.
För närvarande har följande nio föreningar plats i miljörådet: Naturskyddsföreningen på Gotland, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands Botaniska förening, Gotlands Entomologiska förening, Gotlands ornitologiska förening, Frilufts främjandet på Gotland, Värna det gotländska kulturlandskapet och Gotlands Naturvetare och föreningen Medvetna Matval. Flera har varit med från
starten, några har tillkommit på senare år. Föreningar som upphört och lämnat
miljörådet är de tre gotländska miljögrupper som tidigt fanns med i miljörådet
och föreningen Global Action Plan Gotland.
Bedömning

Miljörådets reglemente behöver aktualiseras. Bifogat förslag bygger i de delar
som rör innehåll och uppdrag på förslag från miljörådet under mandatperioden
2011-2014.
Ledningskontoret anser att miljörådets ordförande, vilket från år 2015 är fallet,
bör vara ett regionråd eller annan ledamot av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor som rådet behandlar, för att stärka miljörådets betydelse som
forum och skapa direktkontakt med regionledningen. Vidare bedömning är att
de föreningar som ingår i miljörådet lägst bör har ett visst antal medlemmar,
samt att miljörådet ska vara öppet även för ekonomiska föreningar eller till
exempel näringslivsorganisationer som passar in på medlemsprofilen i övrigt.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

/b

Författningssamling för Region Gotland

Förslag till reviderat REGLEMENTE FÖR GOTLANDS MILJÖRÅD
Antaget av (dåvarande) kommunfullmäktige 1990-06-11. Ändrad 1992-03-09,
1994-12-12. Reviderat av regionfullmäktige 2014-12-15, § 96, 2015 …..
1 § Miljörådet ska
- bidra för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling med en god naturvård och
en skyndsam energiomställning på Gotland
- bevaka att regionen arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på hela
Gotland i enlighet med regionalt antagna mål
- ta till vara intresseorganisationernas särskilda kunskaper och synpunkter om
miljöfrågor, naturvärden och ekosystemtjänster som har direkt koppling till
samhällets utveckling samt utgöra en plattform för utökade kontakter mellan
Region Gotland och ingående organisationer
- bevaka och i möjligaste mån bidra till allmänhetens möjligheter till lärande i
aktuella hållbarhetsfrågor
- lämna årlig verksamhetsberättelse
2 § Miljörådet på Gotland är ett forum för dialog, samverkan och kritisk granskning
av aktuella miljöfrågor på Gotland. Där möts regelbundet förtroendevalda politiker,
representanter för organisationer på Gotland och berörda tjänstemän i regionen.
Miljörådet ska också vara en aktör för lokalt lärande om hållbar utveckling på
Gotland.
3 § Miljörådets synpunkter i föredragna ärenden ska protokollföras och miljörådets
protokoll sänds för kännedom till regionstyrelsen, miljörådets
medlemsorganisationer och ledamöter i miljörådet samt offentliggörs på regionens
hemsida.
4 § Regionens ledningskontor ska vara sekretariat för miljörådet. Ledningskontorets
kansli har arkivansvar för miljörådets protokoll. Rådet bestämmer datum för
sammanträden. Mötesdatum tillkännages i protokoll och på miljörådets plats på
regionens hemsida.
Sekretariatet ansvarar för att kallelse utfärdas till miljörådets möten. Kallelse ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om mötets agenda, tid och plats för
sammanträdet. Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald eller övriga som särskilt inbjudits att närvara
vid sammanträdet senast tio dagar före sammanträdesdagen.
5 § Miljörådet ska normalt sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år,
men kan hålla fler möten.
Ordföranden ska även kalla till extra möte om en majoritet av i rådet ingående
föreningar så kräver för behandling av särskilt ärende.
6 § Rådets politiska representation ska bestå av två (2) ledamöter utsedda av
regionfullmäktige.
Från ledningskontoret, teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
kultur- och fritidskontoret utses minst en medarbetare som alltid kallas till
miljörådets ordinarie möten och som har att bevaka ärenden inom förvaltningen som
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kan vara aktuella att ta upp i miljörådet. Det är förvaltningsledningens uppdrag att
utse de medarbetare som ska ingå i Miljörådet.
Ideella föreningar och andra organisationer kan efter skriftlig ansökan få plats i
miljörådet med en ordinarie ledamot och en ersättare om de
- har bedrivit stadgeenlig verksamhet under minst två år och har minst trettio
medlemmar,
- är öppna för deltagare från hela Gotland och gäller för hela ön,
- är lokal sektion till en rikstäckande organisation,
- har sin verksamhet inom områdena natur, miljö och friluftsliv, ekolivsstil,
mat/hälsa, förnybar energi, eller
- vars verksamhetsidé/stadgar innefattar ett tydligt åtagande för miljömässigt
hållbar utveckling på Gotland.
Miljörådet ska alltid godkänna ansökan om sökandes stadgar, verksamhetsberättelse och medlemsantal visar att organisationen är berättigad till en plats i
miljörådet.
Representanter från andra myndigheter kan adjungeras till rådet.
7 § Ordföranden utses av regionfullmäktige bland regionråden eller annan ledamot
av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor som rådet behandlar. Den andre
ledamoten utsedd av regionfullmäktige att delta i rådet utses även till rådets vice
ordförande.
8 § Mandatperioden för rådets förtroendevalda ledamöter ska sammanfalla med
regionfullmäktiges mandatperiod.
Av organisationer utsedda representanter företräder sin organisation tills annat
anmäls till ledningskontoret. Organisation vars verksamhet inte längre berättigar till
en plats i miljörådet bör begära utträde, eller kan miljörådet fatta beslut om
uteslutning ur miljörådet. Ingående föreningar ska på begäran redovisa
årsmötesprotokoll och medlemsantal.
9 § Varje organisation svarar själv för eventuella ersättningar till sin representant i
miljörådet.
10 § Miljörådet protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Miljörådet kan
besluta att en paragraf i protokollet ska bli omedelbart justerad. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan den justeras. Skrivelser som lämnas av miljörådet ska
spegla konsensus i miljörådet och undertecknas av ordföranden eller vice
ordföranden och kontrasigneras sekreterare och justerare vid det möte då aktuell
fråga behandlats.
11 § Det åligger miljörådets ordförande:
- att leda miljörådets möten, samråda med ledningskontoret om mötenas agenda
och att i dialog med rådet bestämma mötesdatum, justera miljörådets protokoll
och underteckna andra skrivelser från rådet,
- att företräda miljörådet med rätt att sätta annan i sitt ställe vid möten med
nämnder, myndigheter eller andra organisationer, samt
- att följa regionfullmäktiges beslut i miljöfrågor och uppmärksamma
verkställigheten av dessa.
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Ärendenr RS 2015/176
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 17 MARS 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Ungdomsrnottagningen Korpen 5, Hus 01.
Projekt 10571
Förslag till beslut
Slutredovisning för ungdomsmottagningen, Korpen 5 hus 01. Projekt 10571
godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende ungdomsmottagningen
Korpen 5. Lokalanpassning av fd folktandvårdens lokaler till
ungdomsmottagning och smärtteam enligt framtagna ritningar och
rumsfunktionsprogram.
Projektet har utförts i enlighet med beställningen från HSF.
Projektet har pågått under åren 2011-2012
Underskottet beror på utökning av uppdraget, avseende utökad ombyggnadsyta
om ca 100 m 2 samt höga krav på ljudisolering för att undvika överhörning av
känsliga samtal.

Projekt
---

----------

Produktionskalkyl

Budget

Produktionskostnad

---~"-----t_--------------------------------

Ungdomsmottagningen
Korpen 5
~ekt 1057_1 __ _

6200000

6942008

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

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

Över/ underskott
!-'---------742008
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~Region

~Gotland
Tekniska nämnden 2015-03-03

TN §

35

AU §

2

Protokoll

Slutrapport avseende Ungdomsmottagningen Korpen 5,
Hus 01. Projekt 10571

TN 2010/1392

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen för
beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende ombyggnad av före detta
folktandvårdens lokaler till ungdomsmottagningen och smärtteam Korpen 5,
Hus 01, projekt 10571.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investerings utgifter uppgår till
Avvikelse

6 200 000 kr
6 942 008 kr
- 742 008 kr

Protokollsutdrag:
RS +handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

f:}
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~Region

~Gottand

Slutrapport

Projekt

Ungdomsmottagningen Korpen Projekt 10571, Korpen 5, Hus 01

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen
(Gotlands Kommun SBF/Samhällsbyggnadsförvaltningen)
Beställare HSFlHälso- och Sjukvårdsförvaltningen

Projektledare

Alf Johansson

Bakgrund,syfte
och projektmål

Lokalanpassning av fd folktandvårdens lokaler till ungdomsmottagning och
smärtteam enligt framtagna ritningar och rumsfunktionsprogram

Tillvägagångssätt

Lokalanpassningen utförs som totalentreprenad på löpande räkning

Ekonomi

KR

•

Budget

6200000

•

Utfall

Kommentar

6942008

• Avvikelse

-742008

Resultat och
analys
• Måluppfyllnad
• Tid
• Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Projektet har utförts i enlighet med beställningen från HSF
Projektet har pågått under åren 2011-2012
Underskottet beror på utökning av uppdraget, avseende utökad ombyggnadsyta
om ca 100 m2 samt höga krav på ljudisolering för att undvika överhörning av
känsliga samtal.

Inflyttning skedde under september 2011.
Byggentreprenör har varit Arriba By~gnads AB.
Kvadratmeter 636 m2 • Kostnad pr m , 10915 kronor
Slutbesiktning den 1 september 2011

Ovrigt

IDatum

Slutrapport godkänd

I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/177
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 17 mars 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende ombyggnad folktandvård för flytt från Gråbo
till Korpen 5, Projekt 10546
Förslag till beslut
Slutredovisning avseende ombyggnad folktandvård för flytt från Gråbo till korpen 5.
Projekt 10546 godkänns.
Bakgrund
Flytt av Gråbo tandvård och anpassning i befIntliga lokaler Korpen 5 Hus 01
Projektet har genomförts enligt beställningen från HSF
Projektet har pågått under åren 2005-2012
Analys av avvikelser: Byte av befmtliga ledningar pga amalgampåverkan
Övrigt: Slutbesiktning den 3 Maj 2010, Inflyttning Maj 2010

Produktions-

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

Ombyggnad
folktandvård

~~-------

Budget
---------.----.

15000000
_Rroje~!_l05iL__________ .__. ....... "._------ -_...

Produktionskostnad
_._._0 ---_._---

Över/ underskott

15295389
--

-95389

--'-----

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

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

rt

~Gotland
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Tekniska nämnden 2015-03-03

TN §

36

AU §

3

Protokoll

Slutrapport avseende ombyggnad folktandv~rd för flytt
fr~n Gr~bo till Korpen 5. Projekt 10546

TN 2009/1042

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen för
beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende ombyggnad av
folktandvården Korpen 5 projekt 10546, för flytt från Gråbo.
Fastställd investeringsbudget uppgick till 15 200 000 kr
Totala investeringsutgifter uppgår till
15295 389 kr
Avvikelse
- 95 389 kr

Protokollsu tdrag:
RS +handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

fet
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..'Gottand
Region

I

Slutrapport

Projekt

Ombyggnad folktandvård för flytt från Gråbo till Korpen 5, 10546

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen, (Gotlands
Kommun,SBF/Samhällsbyggnadsförvaltningen) (Gotlands Kommun/TKF)
Beställare, HSF/ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Projektledare

Alf Johansson

Bakgrund,syfte
och projektmål

Flytt av Gråbo tandvård och anpassning i befintliga lokaler Korpen 5 Hus 01

Tillvägagångssätt

Ovanstående genomfördes som utförandeentreprenad (generalentreprenad)

Ekonomi

•

Budget

•

Utfall

KR

Kommentar

15200000
15295389

• Avvikelse

-95389

Resultat och
analys
• Måluppfyllnad Projektet har genomförts enligt beställningen från HSF
Projektet har pågått under åren 2005-2012
• Tid
• Analys av
Byte av befintliga ledningar pga amalgampåverkan
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Ovrigt

Slutbesiktning den 3 Maj 2010
Inflyttning Maj 2010
Entreprenör har varit Alvar Hallgren Bygg AB
Kvadratmeter ytalOOO m 2 , kostnad per m2 , 15295 kronor

IDatum

Slutrapport godkänd

I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/180

Niclas Ohlander

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 17 mars 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende om- och tillbyggnad Visby lasarett,
Abborren 9, mottagningsenhet för opererande specialiteter,
Projekt 10585
Förslag till beslut
Slutredovisning avseende om- och tillbyggnad Visby lasarett, Projekt 10585
godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende om- och tillbyggnad Visby
lasarett. Slutenvården måste genomföra ombyggnationer på grund av förelägganden
från Arbetsrniljöverket. För att kunna tillmötesgå Arbetsrniljöverkets krav behövs det
anpassade evakueringslokaler elit berörda avdelningar kan flyttas när ombyggnationer
pågår.
Projektmål: Att i enlighet med beställning från Sjuk- och hälsovårdsförvaltningen
skapa ändamålsenliga lokaler för evakuering.
Tillvägagångssätt: Evakueringslokalerna skapades genom ombyggnation av
befmtliga lokaler för bland annat ortopeder. Ombyggnationen genomfördes som
planerat i enlighet med beställningen vintern 2013-2014.

Produktionskalkyl

Projekt

Budget

Produktionskostnad

Över/underskott

~~ och tillbyggnad

Visby lasarett
Projekt 10585

7327126

7327315
--'----_._--_.

--

- 189
- --

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

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 JCJ
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Tekniska nämnden 2015-03-03

TN §

34

AU §

1

Protokoll

Slutrapport avseende om- och tillbyggnad Visby Lasarett,
Abborren 9, mottagningsenhet för opererande
specialister. Projekt 10585

TN 2013/2035

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen för
beslut.

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten för om- och tillbyggnad, Visby Lasarett,
Abborren 9 mottagrungsenhet för opererande specialister.
Fastställd investeringsbudget uppgick till 7 327 126 kr
7327315 kr
Totala investerings utgifter uppgår till
- 189 kr
Avvikelse
Det kan konstateras att de totala investeringsutgifterna innebär ett överskott
med 303 tkr jämfört med investeringsbudget.

Protokollsutdrag
RS+ handlingar

Justerare:

IUtdragsbestyrkande:
--~---~-

lO,
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Slutrapport
Projekt

10585 Om- och tillbyggnad, Visby lasarett, Abborren 9, mottagnings enhet för
opererande specialiteter

Projektägare

Sjuk- och hälsovårdsfårvaltningen

Projektledare

Niklas Callenmark

Bakgrund och
syfte

Slutenvården måste genomfåra ombyggnationer på grund av fårelägganden från
Arbetsmiljöverket. För att kunna tillmötesgå Arbetsmiljöverkets krav behövs det
anpassade evakueringslokaler dit berörda avdelningar kan flyttas när
ombyggnationer pågår.
Att i enlighet med beställning från Sjuk- och hälsovårdsfOrvaltningen skapa
ändamålsenliga lokaler för evakuering.

Projektmål

Tillvägagångssätt

Evakueringslokalerna skapades genom ombyggnation av befintliga lokaler får
bland annat ortopeder. Arbetet är utfårt som en generalentreprenad.

Ekonomi

•

Budget

•

Utfall

•

Avvikelse

KR

Kommentar
Periodiskt underhåll gjordes även för 500 000 kronor (ingår
ej i budget) vilket är bokfört hos FFA.

7327 126 kr
7327315 kr

Underskott mot budget beror på att begärda medel enligt
(TnAu § 115) ej överförts och att i överföring av
kompletteringsbudget utjämning har gjorts.

- 189 kr

Resultat och
analys
• Måluppfyllnad
• Tid
• Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Ombyggnationen genomfOrdes som planerat i enlighet med beställningen.
Vintern 2013-2014
Se avvikelsekommentar ovan.
Viktigt att fårbereda projektet noggrant och klara ut gräns snitten

Projektör har varit Projektengagemang i Visby.
Entreprenör har varit Skanska Sverige AB.
Inflyttning skedde i mars 2014.
Kvadratmeter 775 m 2
Kvadratmeterkostnad 9455 kronor/m2

Ovrigt

IDatum

Slutrapport godkänd

I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

l;

Ärendenr RS 2015/207

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-04-15

Regionstyrelsen

Direktiv livsmedelsupphandling
Förslag till beslut

•
•

Direktiv för livsmedelsupphandling enligt nedanstående förslag godkänns.
Tilldelningsbeslut tas enligt nuvarande delegation.

Bakgrund

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12, § 80 föreslog att regionstyrelsen beslutar
att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till direktiv för de
upphandlingsprinciper som ska gälla i det fortsatta arbetet med denna
livsmedelsupphandling.
Förslag till direktiv

Utgångspunkt för livsmedelsupphandling i Region Gotland är gällande EU-direktiv
och Lag (2007:1091) om upphandling, regionens upphandlingspolicy, regionens
måltidspolicy samt inom området övriga giltiga lagar, nationella riktlinjer och
rekommendationer. Såväl regionens upphandlingspolicy som måltidspolicy reglerar
att livsmedel/varor ska väljas som främjar en hållbar utveckling samt att
upphandlingar ska göras för att underlätta för lokala respektive små och mellanstora
företag att lämna anbud. Upphandlingspolicy och måltidspolicy är politiskt beslutade
i regionfullmäktige.
Utifrån ovan har följande områden identifierats som viktiga att arbeta med inför
livsmedelsupphandling 2015:
Djuromsorg
• Djurskyddskrav ska ställas enligt Konkurrensverkets hållbarhetskriterier. Nivå på
krav ska väljas utifrån tillgång på och lämplighet för aktuellt livsmedel, dock ska
kraven även höjas i förhållande till föregående upphandling och gälla både kött
och charkuteriprodukter.
Miljöhänsyn
• Miljökrav ska ställas enligt Konkurrensverkets hållbarhetskriterier för livsmedel.
Nivå på krav ska väljas utifrån tillgång på och lämplighet för aktuellt livsmedel.
• Leverans ska ingå i livsmedelsupphandlingen, dvs anbud ska läggas på livsmedel
inklusive leverans av varor. Miljökrav ska ställas enligt Konkurrensverkets
hållbarhetskriterier för transport av gods. Nivå på krav ska väljas så att det står i
proportion till utförd transporttjänst.

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
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

•

RS 2015/207

Ekologiska märkta produkter ska identifieras och efterfrågas. Utbudet ska utökas
i förhållande till föregående upphandling. Nivå på krav ska väljas utifrån tillgång
på och lämplighet för aktuellt livsmedel.

Arbetsmiljö
• Antal leveranser ska anpassas så att mottagandena blir skäliga för beställarna i
förhållande till övrigt arbete och att trafik begränsas vid leveranspunkter där det
finns barn och äldre.
• Hänsyn ska tas till kökspersonalens arbetsmiljö vid val av livsmedel.
Lokala producenter
• Indelning av produkterna ska ske för att underlätta för små och medelstora
företag att delta i anbudslämning.
• Annonsering av upphandlingen ska även ske i lokal press
Etisk hänsyn
• Arbetsförhållanden under framställning bör uppfylla ILO:s 8 grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
• Etiskt märkta produkter ska identifieras och efterfrågas. Utbudet ska utökas i
förhållande till föregående upphandling.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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104
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/540

Lotten von Heijne

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 31 mars 2015

Regionstyrelsen

Regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna
och äldrefrägor - remissvar
Förslag till beslut

Inför Regionstyrelsens beslut om resursfördelning
Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetberedningen analysera
konsekvenser av finansiering aven regional stöd- och samverkansstruktur
utifrån ledningskontorets befintliga budgetram som alternativ till
budgetäskanden inför 2016.

Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder!
utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och finansiering aven
regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling (Rs § 323, 2013-1121).
Arbetet med uppdraget har bedrivits i projektform med en styrgrupp bestående
av biträdande regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, socialdirektör samt
folkhälsochef. En projektgrupp med nyckelpersoner från förvaltningarna har
tagit fram förslaget i dialog med berörda verksamheter, nätverk och
samverkansgrupper
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att remittera rapporten Regional stöd
och samverkans struktur för barn, vuxna och äldrefrågor till berörda nämnder!
för ställningstagande. Regionstyrelsen önskade särskilt att nämnderna skulle
analysera konsekvenser av finansiering utifrån befintlig budgetram som
alternativ till budgetäskanden inför 2016.
Nämnderna ombads också reflekterar över förutsättningarna att lösa behovet
av samordnad politisk styrning.

!socialnämnden, hälso- och sjukvårds nämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden

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 2013/540

Lotten von Heijne

Sammanfattning av projektet

Slutrapporten innehåller hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyser av
utvecklingspotentialen och förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkans struktur.

Syftet med en regional stöd- och samverkansstruktur är att:
Patienter och brukare med sammansatta behov ska få samordnade insatser.
Ledare och/medarbetare ska ges förutsättningar att utifrån nationella initiativ
och regionala behov, samordna processer och lösa komplexa,
gränsöverskridande uppgifter med patientens/brukarens bästa för ögonen.

Projektets förslag innebär att det inrättas en funktion med tre
verksamhetsledare för respektive BarnSam, VuxenSam och ÄldreSam och med
verksamhetsiden:
"Den regionala stöd- och samverkansstrukturen har ett samlat ansvar för att
aktivt förebygga problem och risker, förändra och förbättra för målgrupper
som har behov av samordnade insatser.
Genom kunskapsbaserat utvecklingsarbete och samordnade insatser skapas
förutsättningar för att ständigt förbättra kvaliteten och optimera
resursanvändning" .
Den samordnade funktionen ska ha fokus på prioriterade målgrupper och
utveckla kunskap inom områden som kräver samverkan. Förutom att ta emot
uppdrag från de förtroendevalda och ledningsgruppen Samordnad ledning och
styrning, har verksamhetsledarna ansvar för att initiera ärenden av
samordningskaraktär. Verksamhetsledare ansvarar för att bereda ärenden till
ledningsgruppen Samordnad ledning och styrning. I "Gemensamt AU" bereds
förslag inför beslut i respektive facknämnd.
Verksamhetsledarnas uppdrag innebär att stödja och underlätta
verksamhets nära utvecklingsarbete så att patienter och brukare med
sammansatta behov får samordnade insatser. Uppdraget innebär att stödja och
underlätta så att det blir möjligt för ledare att kunskapsstyra 2 •

"Kunskapsstyrning definieras som ledning, styrning och stöd som fokuserar på
kvalitetsutveckling och verksamhetens resultat utifrån patienters/brukares synvinkel.
Kunskapsstyrning är en förutsättning för evidensbaserad praktik d.v.s. att patienter ges vård
och får insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Med bästa tillgängliga kunskap
menas en sammanvägning av kunskap från forskning, professionell expertis, resultat från
uppföljningar och jämförelser samt patientens/brukarens kunskap".
2
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I rapporten redovisas de målgrupper som just nu identifierats vara de som har
sammansatta behov och som behöver samordnade insatser.
*Personer - barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre
• med psykisk ohälsa
• med funktionsnedsättning
• med missbruk och beroendeproblematik
• med den mest sjuke äldres problematik
• med erfarenhet av våld i nära relationer
Sammanställning av remissvar

Nedan presenteras kortfattat, i en tabell nämndernas ställningstagande till att
inrätta en stöd- och samverkans strukturen, till organisationsförslaget och till
möjligheterna att finansiera struktur inom ramen för befintlig budgetram
Nämnd

Samverkansstruktur

Organisation

Finansiering inom
befintlig budgetram

HSN

Stödjer förslaget

Stödjer förslaget

Nej

SON

Stödjer förslaget

Stödjer inte förslaget

Nej

GVN

Stödjer förslaget

Stödjer förslaget

Nej

BUN

Stödjer förslaget

Stödjer förslaget

Nej

KFN

Stödjer förslaget

Stödjer förslaget

Nej

I bilaga 1 presenteras synpunkter hämtade från nämndernas remissvar under
rubrikerna: samverkansstruktur, organisation, finansiering inom budgetram,
kunskaps styrning och evidensbaserad praktik samt samordnad politisk
styrning.
Slutsatser

Samtliga fem berörda nämnder stödjer förslaget att inrätta en regional stödoch samverkans struktur för barn- unga, vuxna och äldre frågor.
Det finns också lärdomar från andra som bekräftar vikten av att
patienter/brukare med sammansatta behov får samordnade insatser.
I rapporten "Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte"
(Dag Noren, 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 ~vrig vård, fårre akutbesök och
återinläggningar samt reducerat behov av korttidsplatser.
Resurseffektiviseringen ligger i spannet 50 - 90 %.
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Ärendenr

RS 2013/540

Lotten von Heijne

Trots att samtliga berörda nämnder understryker nödvändigheten aven
regional stöd- och samverkansstruktur är det ingen av nämnderna som anser
sig ha resurser inom sina befintliga budgetramar att investera i en gemensam
struktur.
Flera gör anspelningar på att det är en regional stöd- och samverkansstruktur. I
olika nationella styrdokument understryks vikten aven regional struktur för stöd
till implementering av kunskap, uppföljning och utvärdering av eget arbete,
samarbete mellan kommuner, samt mellan huvudmän, forskning och högre
utbildning.
Socialnämnden understryker också den regionala aspekten i valet av
organisatorisk placering. Därmed stödjer de inte styrgruppens förslag att
placera en regional stöd- och samverkans struktur inom en nämnd.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att projektrapporten varit otydlig inom två
områden: "Området säkerställning av arbetssätt enligt evidensbaserad praktik"
och iden om att möjliggöra för ledamöter från flera nämnder att sakfrågestyrt
samverka i ett gemensamt AU.
Ledningskontorets bedömning är, att innan eventuellt arbete läggs på att gå
vidare med oklara frågor och organisatorisk placering är det nödvändigt att
hitta en lösning till finansiering.
Projektet har förordat att funktionen bemannas med tre verksamhetsledare.
En av dessa tjänster är redan finansierad inom ramen för BarnSam (900 000
kr), Den sammanlagda årskostnaden för verksamheten uppskattas till 3
miljoner. Det betyder att det behövs tillskjutas medel motsvarande 2,1 miljoner
kronor i budget för 2016.
I samband med att regionstyrelsen remitterade rapporten önskade man särskilt
att nämnderna skulle analysera konsekvenser av finansiering utifrån befintlig
budgetram som alternativ till budgetäskanden inför 2016.
Eftersom det är en regional stöd- och samverkansstruktur föreslår
ledningskontoret att också regionstyrelsen undersöker sin egen möjlighet att
finansiera en sådan funktion. Detta för att regionstyrelsen, inför beslut om
resursfördelning, ska få en helhetsbild av samtliga berörda nämnders
konsekvenser av finansiering utifrån befintlig budgetram.

Ledningskontoret
Per Undskog
Tf regiondirektör
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Bilaga 1 - synpunkter hämtade från nämndernas remissvar.
Samverkansstruktur

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
bedömer att en samlad organisation ger brukare med sammansatta behov
bättre möjligheter med till samordnade insatser.
Man menar att erfarenheten visar nödvändigheten aven sammanhållande och
drivande funktion som har mandat att samverka med olika nivåer inom
respektive förvaltning
Nämnderna säger också att samarbetsfåltet som berör barn och unga är mycket
stort och det finns en mängd frågor som är lämpliga för samordning. Det är
nödvändigt att prioritera och hålla fast vid dessa prioriteringar.
De framhåller att BarnSam bidragit till att samarbetet mellan nämnder och
förvaltningar har resulterat i några men tydligt konkreta projekt och satsningar
något som visat sig vara en framgångs faktor
BarnSam:s erfarenheter bör också fortsättningsvis vara vägledande för arbetet i
en utvidgad samverkansstruktur.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hävdar att ett VuxenS am och
ÄldreSam har stora beröringspunkter med de verksamheter som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Unga vuxna och vuxna med de
problem som definieras i rapporten finns inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens alla ansvarsområden. Några exempel på insatser
som direkt riktar sig till vuxna inom de definierade målgrupperna är:
Steget (Kompetens centrum Gotland)
Flyktingmottagningen (Kompetenscentrum Gotland)
Livskraft och Enter (Gotlands Folkhögskola)
Jobbsam (där GVN är projektägare tillsammans med andra myndigheter)
Även Socialnämnden framhåller att det finns goda erfarenheter av barnnätverk
och BarnSam varför också VuxenSam och ÄldreSam med tillhörande nätverk
bedöms som användbara i arbetet med samverkan. Nämnden ser fördelar med
samordnad kunskap och utveckling med samordnade processer. De bedömer
att det finns behov aven långsiktig plan för stöd och samverkan för att ge
patienter och brukare samordnade insatser som bygger på bästa tillgängliga
kunskap. En samverkan kring de identifierade målgrupperna är nödvändig för
att klara behov och ekonomiska utmaningar i framtiden.
Med en långsiktig stöd- och samverkansstruktur skapas ökad närhet mellan den
politiska styrningen och den operativa nivån samtidigt som risken för
dubbelarbete kan minskas för såväl medarbetare som för ledning. Ökat

5 (8)

109
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2013/540

Lotten von Heijne

samarbete över förvaltningsgränserna torde även leda till ökad förståelse och
respekt för varandras verksamheter.
Kultur- och fritidsnämndens samlade bedömning är att projektet är nödvändigt
för att åstadkomma en god service och kvalitativa insatser för den målgrupp
som omfattas av projektet.
Organisation

Socialnämnden ser en risk med att organisatoriskt placera ansvaret för
samverkans strukturen under en nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden. Risken
är att socialtjänstfrågorna inte får det fokus som var tänkt utifrån den nationella
överenskommelsen. Den nationella överenskommelsen 3 fokuserar på
utveckling inom socialtjänsten. Men överenskommelsen utgår även från
regional samverkan, vilket motiverar en organisatorisk tillhörighet till
ledningskontoret.
Socialnämnden anser därför att ansvaret för den nya organisationen bör
placeras under ledningskontoret för att säkra det regionala och
koncernövergripande perspektivet.
Finansiering

Socialnämnden flaggar för att inrättandet av strukturen kan vara kostnads
drivande initialt men var resurseffektiviserande långsiktigt. Nämnden bedömer
att en det finns ytterst begränsad möjlighet att finansiera ytterligare verksamhet
i dagsläget. Barn och utbildningsnämnden liksom gymnasie- och
vuxenutbildnings nämnden framhåller att de redan avsatt medel i samband med
BarnSam. Därmed bör de inte mer än marginellt belastas med ytterligare
kostnader. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att medel,
motsvarande 2.1 miljoner kronor tillskjuts 2016.
Kultur och fritidsnämnden framhåller att finansiering inte bedöms vara aktuell
från deras perspektiv då projektet i första hand berör HSN och SON.
Hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att de ökade kostnader som
uppstår enligt förslaget är finansierade. Om regionstyrelsen beslutar enligt
förslaget blir konsekvensen naturligt att budgetmedel som annars skulle
kommit någon övrig verksamhet till del istället finansierar den föreslagna
stödstrukturen. Varifrån pengarna ska tas måste prioriteras i samband
budgetberedningen då alla verksamheters budgetar för nästkommande år
prioriteras. Hälso- och sjukvårds nämnden ser dock i dagsläget att det inte
möjligt för nämnden att tillskjuta medel till den ökade kostnaden för regionen
då nämnden för närvarande och sen lång tid tillbaka har ett strukturellt
underskott i storleksordning 40-50 miljoner.

3 Den nationella överenskommelsen, "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten"
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För att minimera kostnaderna för den tilltänkta strukturen ser Hälso- och
sjukvården ett alternativt förslag som möjligt genom att prioritera ett fortsatt
BarnSam, och att inrätta en ÄldreSam, samt att låta verksamheterna inom
socialförvaltningen/hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom psykisk ohälsa och
beroendevården som redan idag samverkar, fortsätta som idag.
Kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik

Gymnasie- och vuxenutbildningsnärnnden och barn- och utbildningsnämnden
bedömer att en samlad organisation ger brukare med sammansatta behov
bättre möjligheter med till samordnade insatser. Ännu en förväntat effekt med
en samlad organisation är att den ger förutsättningar för en samordnad och
effektiv kunskapsstyrning som "syftar till att vi tillsammans använder
beprövade metoder".
Socialnämnden framhåller att det finns nationella krav på att förbättra
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Styrningen
ska vara effektiv, samordnad och anpassad efter de behov som patienter och
brukare har. Det är av vikt att Region Gotland lyfter välfårdsfrågorna och
arbetar utefter bästa tillgängliga kunskap. Genom ökad samverkan kan Region
Gotland erbjuda patienter och brukare bättre förutsättningar att få samordnade
insatser som bygger på evidensbaserad praktik.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att det i utredning saknas en beskrivning
kring åtgärder som kan säkerställa att arbetet inom områdena utgår från
evidensbaserad praktik. I den nationella satsningen kring stödstruktur för
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten var syftet var att stärka
socialtjänstens möjlighet och förmåga att skapa och använda relevant kunskap
och informationsteknik.
Utgångspunkt var i SOU 2008:18 "Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
- till nytta för brukaren, där FoU tilldelas en central och viktig roll för att
stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.
Samordnad politisk styrning

Barn och utbildningsnämnden är tveksam till regelbundna gemensamma
arbetsutskott men är positiva till att finna former för ökad samverkan i
sakfrågor. De lyfter upp risker med att nämnders arbetsutskott möts i ett
gemensamt AU. Det kan bli svårarbetat och snabbt bli ineffektivt.
För att en dialog ska kunna föras i en gemensam politisk styrning av tänkt
struktur kan inte antalet ledamöter vara för många. Om de olika nämndernas
ledamöter blir för många finns risk för att mötena istället blir typ av
avrapportering istället för dialog. Om några ledamöter väljs ut för att delta i
den gemensamma politiska styrningen för stödstrukturen är förankring i
respektive facknämnd viktig både inför beslut och som återkoppling. Den
politiska förankringen kan ske i nämndernas arbetsutskott men även
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möjligheten till gemensamma ordförandeberedningar bör beaktas när flera
nämnder kommer att vara involverade.
En samordnad politisk styrning är nödvändig för att lyckas med uppdraget.
Människan i fokus bortom nämndernas gränser men med respekt för olika
yrkesgruppers/ tjänstemäns kompetens och utövande är viktigt för att
åstadkomma ett gott resultat.
Tanken med gemensamt AU där ärenden som kräver samverkan bereds av
ledamöter från två eller flera nämnder samtidigt är en bra ide. Det förutsätter
dock en god organisation och planering i förväg för att möjliggöra
gemensamma sammanträden. Att förlägga sammanträden vid samma
tidpunkter är en god tanke men förutsätter att det finns tillräckligt med
möteslokaler för att vara genomförbar.
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Katrin Rindlaug

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 24 mars 2015

Regionstyrelsen

Information. Ansökan och förslag till projektplan: Hälsa och
livsvillkor för hbtq-personer på Gotland
Region Gotland har hos Socialstyrelsen ansökt om 200 000 kronor för år 2015 till
projektet Hälsa och livsvillkorflir hbtq-personer på Gotland. Region Gotland fInansierar
den tänkta insatsen med 100 000 kronor.
Ansökan utgår från de rekommendationer som fInns i den rapport Region Gotland
sammanställde 2014 Om ingen pratar om det, behö'ver det inte hanteras samt beslut i
regionstyrelsen § 261 2013-09-19. Styrelsen har i beslutet givit lednings kontoret i
uppdrag att med ingångarna folkhälsa, ungdomar och bemötande ta fram ett förslag
på konceptutbildning för att utbilda utbildare internt i Region Gotland.
Projektet syftar till att göra pilotutbildningar för att nå fram till en konceptutbildning.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19
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Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2015-04-10

Regionstyrelsen

PM rörande förslag till detaljplan för Östergarn Hallvide 1:10
När granskningsförslaget till detaljplan behandlades vid regionstyrelsens
sammanträde 2015-03-26 ställdes frågan varför inte detaljplanen kan antas
innan VA-frågan är löst. Detta mot bakgrund av ledningskontorets förslag att
antagandehandlingen inte skall behandlas av regionstyrelsen och regionfullmäktige innan avloppsfrågan lösts genom anslutning till Katthammarsviks
avloppsreninsverk, där utbyggnaden beräknas vara klar under 2016, samt när
vattenfrågan kan lösas genom anslutning till det planerade avsaltningsverket i
Herrvik, vilket beräknas vara klart tidigast sommaren 2016. Planförfattaren har
i förslaget försökt parera detta genom att i planen säga att genomförandetiden
förskjuts till 2016-10-01.
Om det visar sig att tiden för den planerade VA-utbyggnaden av någon orsak,
t ex resursskäl, inte kan hållas uppkommer problemet att vi kan få en antagen
detaljplan innan VA-frågan är löst. I och med att planen är antagen kommer
krav på att verksamhetsområdet för VA utökas att omfatta även planområdet. I
praktiken betyder detta, eftersom bygglov inte kan nekas när detaljplanen väl är
antagen, att de nya bostäderna kan få uppföras utan att VA-frågan är löst.
Därmed uppkommer inte bara ett administrativt problem utan även ett miljöoch hälsoproblem.
Ledningskontorets syn på olämpligheten att anta en detaljplan innan VAfrågan är löst delas av länsstyrelsen som i sitt remissvar säger att det bör
förtydligas i planförslaget att genomförandetiden kan komma att förskjutas om
tidplanen för VA-utbyggnaden förlängs.
Kontentan av det ovan sagda är att det mest logiska är att antagandet av
detaljplanen bör invänta färdigställandet av de planerade utbyggnaderna av
vatten och avlopp.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2015-04-10

Regionstyrelsen

Prioritering rörande utarbetande av föreskrifter för
vattenskyddsområden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen delar tekniska nämndens bedömning avseende förslag till
prioriteringsordning för utarbetande av nya föreskrifter för de kommunala
vattenskyddsområden som idag saknar formellt skydd.
Bakgrund

I samband med att det nya förslaget till vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter godkändes av regionstyrelsen (§ 30/2015) beslutades också
att ge ledningskontoret i uppdrag att redovisa den kommande processen
rörande utarbetande av föreskrifter för de kommunala vattentäkter som idag
saknar föreskrifter.
Bedömning

Tekniska nämnden behandlade ovanstående frågeställning under § 253/2013
(se bilaga). I beslutet redovisas en prioriteringsordning för utarbetandet av nya
föreskrifter för de kommunala vattentäkter som idag saknar formellt skydd.
Under 2015 koncentreras arbetet på Bunge (Bästeträsk/Hau), Gothem
(Åminne), Roma, Träkumla och Burs kommunala vattentäkter.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens beslut.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson

Datum 12 april 2015

Regionstyrelsen

Revidering av regional utvecklingsstrategi
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag
till regional utvecklingsstrategi, som skall ersätta den nuvarande Vision
Gotland 2025.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samband med revideringen
även se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och
program samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och
effektivisering.

Bakgrund

Gotland nuvarande regionala utvecklingsstrategi Vision Gotland 2025, eller regionala
utvecklingsprogram som det tidigare hette, antogs av kommunfullmäktige den 18 juni
2008. Framtagandet av strategin var ett förhållandevis omfattande arbete som
involverade berörda organisationer i såväl offentlig som i privat och ideell sektor.
Detta finns idag samlat och beskrivet på Region Gotlands hemsida:
http://www.gotland.se/gotlandsvision
Vision Gotland 2025 togs också fram i ett sammanhang med såväl ett regionalt
tillväxtprogram som en varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland. Men den
senare delar Vision Gotland 2025 den övergripande visionen om att: ”Gotland är
Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av
livslust.”
Ärende

En revidering av den regionala utvecklingsstrategin är en process som tydligt skall ha
sin utgångspunkt i den representativa demokratin på Gotland, men som skall ske i
samverkan med berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som i
ideell sektor.
Arbetets första fas föreslås bestå i utvärdering och aktualitetsprövning av den
befintliga regionala utvecklingsstrategin Vision Gotland 2025, framtagande av
underlag för kommande revideringsarbete samt framtagande av ett förslag till fortsatt
process inklusive ett projektdirektiv.
Arbetets andra fas föreslås vara själva visions-, mål- och strategiformuleringsfasen,
baserat på ovanstående. Det är primärt en process i de förtroendevaldas ägo, men
den bör ske transparent och i dialog med aktörer i det gotländska samhället.
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se
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Revideringens tredje och sista fas handlar om remiss, samråd, eller dylikt samt
framtagande av implementeringsplan. I denna fas ska också den regionala
utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrning
fastställas samt förslag till förenklingar av programkomplexet hanteras.
Bedömning

Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste instrumentet i det regionala
utvecklingsansvaret. Det är utifrån denna som och arbetet med den regionala
utvecklingen leds på Gotland och det är via denna Gotland kommunicerar strategiska
utvecklingsfrågor med staten.
Ledningskontoret bedömer att en revidering av den regionala utvecklingsstrategin är
ändamålsenlig både ur ett aktualitetsperspektiv, det vill säga att det finns sakliga skäl
att uppdatera strategin till följd av förändringar såväl på Gotland som i Sverige och i
EU, samt ur ett legitimitetsperspektiv, då strategin behöver bearbetas för att
levandegöras ytterligare i det gotländska samhället.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Vad innebär det att vara region?
En aktör har ansvaret för att samordna länets utveckling
•

En aktör har ansvaret för att samordna regionens/länets utveckling.

•

Det är ett ledarmandat och innebär ett uppdrag att anta en RUS för
regionen/länet och samordna det därav följande utvecklingsarbetet.

•

Ansvaret är villkorat med krav på samverkan med berörda myndigheter och bör
även ske i samverkan med näringsliv och andra intressenter.

•

Andra myndigheter skall beakta RUS i sin verksamhet, men de är dock ej
skyldiga att följa dem.

•

Länsstyrelsen har ett ansvar för samordning av statliga myndigheternas
verksamheter utifrån ovanstående.

Vad innebär det att vara region?
En annorlunda logik kontra den kommunala verksamheten
•

Förankringen ligger i framtagandeprocessen, dvs. strategier och aktiviteter
vinner legitimitet i gemensam dialog.

•

Ansvaret att samordna gäller oaktat på vilken nivå besluten fattas – nationell,
regional eller lokal – samt oaktat i vilken myndighet besluten fattas.

•

RUS är också utgångspunkten för regionens dialog med staten kring frågor
rörande den regionala tillväxtpolitiken, och skall således kommunicera med den
nationella strategin för regional konkurrenskraft och attraktivitet.

Regional koppling till stat och EU
Strategier på olika nivåer
•

EU:s strategi för tillväxt i Europa ”EU 2020” är den övergripande strategin för
EU:s tillväxtpolitik.

•

Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft är vägledande
för det regional tillväxtarbetet i Sverige till och med 2020. Det är en nationell
nedbrytning av ovanstående.

•

Den regionala utvecklingsstrategin är regionernas nedbrytning av ovanstående
strategi.

Den nationella strategin i Sverige
Den nationella strategin har följande prioriteringar:
•

•

•
•

Innovation, företagande och entreprenörskap
– Innovation och forskning
– Företagande och entreprenörskap
– Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor
Attraktiva miljöer
– Tillgänglighet genom transportsystemet
– Fysisk planering och boende
– Tillänglighet genom informationsteknik
– Kommersiell och offentlig service
Kompetensförsörjning
Internationellt och gränsöverskridande samarbete
– Internationellt samarbete
– Gränsöverskridande samarbete

Vision Gotland 2025 - framtagande
•

Vision Gotland 2025 antogs i juni 2008 efter en omfattande process med stor
delaktighet för aktörer i det gotländska samhället.

•

Programmet var till del en efterföljare till översiktsplanen Vision Gotland 2010.

•

Framtagandeprocessen var också samordnad med arbetet att ta fram en
varumärkesplattform för platsen Gotland, med vilken programmet delar
visionen:
– ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av

närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.”

Vision Gotland 2025 - framtagande
Underlagsarbetet skedde i arbetsgrupper
Arbetsgrupperna arbetade under följande rubriker:
• Stad och land (Britta Samsioe/Karin Wiberg)
• Bo och leva (Britta Samsioe/Karin Wiberg)
• Framtida näringar (Stefan Persson)
• Infrastruktur, energi och kommunikationer (Christine Edström)
• Miljö (Helena Andersson)
• Regional samverkan (Ulla Pettersson)
• Demokrati (Lennart Blom/Thomas Nilsson)

Vision Gotland 2025 - Mål
Övergripande målsättningar
•

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 ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Gotlands vision…
Från vision till handling ”Konkretiseringsprogram”
Koppling mellan program
Infrastruktur

Vision
Gotland
2025

Vision
”Dit vi vill”

”Strategier för att nå vision och mål”

Folkhälsa
Fysisk planering
Tillväxt
Kultur
Fritid

Varumärke

Miljö
Bostadsförsörjning

”Hur vi vill bli betraktade”

Etcetera

livslust
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Vision Gotland
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Gotlands vision…
”Konkretiseringsprogram”
Från
till handling
Gotland vision
är Östersjöregionens
mest kreativa och magiska plats,
präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust

Koppling mellan program

Infrastruktur

Vision
Gotland
2025

Vision
”Dit vi vill”

”Strategier för att nå vision och mål”

Folkhälsa
Fysisk planering
Tillväxt
Kultur
Fritid

Varumärke

Miljö
Bostadsförsörjning

”Hur vi vill bli betraktade”

Etcetera

Revidering av RUS – varför?
Tiderna förändras:
•
•

Sett till de omvärldsförändringar som skett sedan Vision Gotland 2025 antogs,
så förefaller en revidering allt svårare att undvika.
Programmet är delvis inaktuellt och ”gör inte jobbet” när det gäller att vara
ledstjärna för den regionala utvecklingen och kommunikation med stat och EU.

Det finns också andra skäl att revidera programmet:
•
•

För att hålla vision, mål och strategier levande så måste de kontinuerligt arbetas
med.
En revidering är därför ett sätt att levandegöra detta såväl bland Region
Gotlands förtroendevalda, medarbetare, myndigheter och organisationer som
hos allmänheten.

Från A till B
Ett framtagande av en reviderad RUS behöver i grunden
två tydliga lägen
•

Dels utgångsläget (A), dvs. där vi är idag, och

•

dels det önskade läget (B), dvs. dit vi vill inom en given framtid.

•

För att få fram en god bild av utgångsläget, och även den förväntade
utvecklingen, så krävs en del fördjupade undersökningar/prognostiseringar inom
ett antal nyckelområden.

Nulägesanalys 1/2
De nyckelområden som behövs undersökas är följande:
•

Den demografiska utvecklingen och dess geografiska allokering, såväl bakåt i
som framskrivning utifrån nu kända faktorer och trender. Den demografiska
analysen bör även inkludera såväl en åldersmässig som socioekonomisk
dimension.

•

Den offentliga servicen och dess geografiska allokering på Gotland, såväl bakåt i
tid som kartering av nuläge samt förväntat/rimligt framtida utbud utifrån den
demografiska progonosen samt vision.

•

Den kommersiella servicen och dess geografiska allokering på Gotland, såväl
bakåt i tid som kartering av nuläge samt förväntat/rimligt framtida utbud utifrån
den demografiska progonosen samt vision.

Nulägesanalys 2/2
•

Gotlands varumärke och attraktionskraft, dels nuläge och hur detta förändrats
sedan 2007 och dels vad som kan göras för att öka och förädla varumärket
samt underlätta för inflyttare. (En viktig aspekt är också att se på vilka grupper
som vill flytta till Gotland och vart på Gotland de vill bo och leva, sett till behovet
av service. Detta är delvis genomfört genom varumärkesundersökning i
Tendensors regi.)

•

En analys av vad tycker gotlänningarna om att bo på Gotland, om service- och
aktivitetsutbudet samt övriga livskvalitetshöjande faktorer. Region Gotlands
verksamhet. (Delvis genomfört genom medborgarundersökningen.)

•

Vad tycker gotländska ungdomar samt studenter på Uppsala universitets
campus Gotland, om Gotland som en plats att studera, bo och leva på, såväl nu
som i en föreställd framtid (jfr. årets studentstad).

Utvärdering av nuvarande RUS
•

För att inte gå miste om lärdomar från tidigare arbete med den regionala
utvecklingsstrategin bör erfarenheter av den tidigare framtagningsprocessen och
värdet av innehållet i den nuvarande strategin utvärderas. Dvs.
– vad har varit bra,
– vad har varit mindre bra,
– vilken betydelse har strategin haft för utvecklingsarbetet,
– vad tycker medarbetare/ledare och förtroendevalda inom region Gotland
samt
– vad tycker aktörer utanför Region Gotland?

•

Utvärderingen inför en ev. ny strategi bör även innehålla en jämförelse mellan
den nya nationella strategin och Region Gotlands Vision 2025. Dvs. en analys av
gapet, skillnader och likheter mellan Vision Gotland 2025 och den nationella
strategin för regional tillväxt och attraktionskraft.

RUS och regionalt management
•

Region Gotlands ledningssystem består av styrande dokument, styrprocess och
balanserat styrkort. Syftet med styrkortet har varit att föra ut ett fåtal
styrsignaler formulerade i fem målbilder och tre värderingar.

•

Bakom styrkortet finns ett stort antal styrande dokument i form av program,
planer, strategier och policys.

•

Många röster har säger: - de är för många, de är för komplexa, de går ibland
emot varandra, de följs inte upp, de används inte, de är för gamla, styrningen
via styrkortet sker på bekostnad av styrning via styrdokumenten. Den politiska
viljeinriktningen får inte genomslag.

•

Det har under de senaste åren städats en del bland styrdokumenten. För att
göra dem mer tillgängliga finns de kategoriserade på intranätet under rubrikerna
koncernövergripande respektive verksamhetsspecifika styrdokument. Men räcker
det…?

RUS och regionalt management
Är det kanske dags för nästa utvecklingssteg...?
•

Är möjligt att göra den regionala utvecklingsstrategin till ett ”moderdokument” –
ett övergripande paraply till andra ”erforderliga” program, planer och
strategier.

•

Syftet skulle vara att synliggöra kopplingen mellan helhetsperspektivet (RUS)
och delarna (program och planer).

•

Syftet skulle också vara att ersätta ”onödiga” program och planer med mer
konkreta och aktivitetsinriktade verksamhetsplaner, dvs. se på möjligheterna att
ytterligare rensa i floran av program och planer.

•

Hypotesen är således att en starkare RUS kan ersätta många befintliga planer
och program och därigenom minska komplexiteten i styrsystemet samt öka
transparensen.

Faser i en ny RUS-process
Utvärdering och processplanering – hösten 2015
•
•
•

Analys av aktualiteten i befintlig RUS
Analys av legitimitet och genomslag för befintlig RUS i styrsystemet, såväl
internt inom regionen som externt
Inhämtande av underlag för nulägesanalys

Framtagande av reviderad RUS – hela 2016
•
•
•
•

Fastställande av nylägesanalys samt revideringsprocess
Framtagande av ny RUS inklusive målsättningar
Framtagande av förslag till förenklig av programkomplexet
Förslag till RUS:ens koppling och genomslag i regionens styrprocess

Remiss och antagande – våren 2017
•

Extern remiss och politisk behandling samt beslut i regionfullmäktige

Anslag (1:1) för reg. tillväxtåtgärder
En del i genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken
•
•
•
•

Den regionala tillväxtpolitikens mål är: Utvecklingskraft i alla delar av
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Näringsdepartementet är ansvarigt departement inom regeringen.
Tillväxtverket hantera 1:1-medlen, varav en del går till nationella
program och en del till regionerna.
Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft är
vägledande, ovanför regionens egen RUS.

Relaterade finansieringsprogram
•
•
•

EU-program på överstatlig nivå med koppling till EU 2020
EU-program på nationell nivå med koppling till EU 2020 och
medlemsstatens nedbrutna strategi (se ovan)
Geografiska strukturfondsprogram; ERUF och ESF på NUTS II-nivå,
Landsbygdsprogrammet på NUTS III-nivå samt Interreg.

Näringspolitiskt program 2012-2015

Nya och
växande
företag

Näringslivsutveckling

Hållbar
utveckling och
sysselsättning

