2016-01-28, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

4 februari 2016 kl. 9.00. Visborgsallén 19,
Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Johan Thomasson
Justeringssammanträde: tid: 11 februari kl 15.30, plats: Rådhuset rum
1316 (Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-19

2.

§1
Ä2

Uppföljning. Intern kontrollplan 2015, regionstyrelsen

3.

§2
Ä3

Intern kontrollplan 2016, regionstyrelsen

4.

§3
Ä4

Revidering av Internationella strategin

5.

§4
Ä5

Förvärv av reversfordran - Skälsö AB

6.

§6
Ä7

Trygg politikerpension

7.

§7
Ä8

Ansökan om projektmedel för Leader Gute 2016-2017

8.

§8
Ä9

Bedömningskriterier för ärenden beredda i Region Gotland

9.

§9
Ä 10

Avgifter för intyg

10.

§ 10
Ä 11

Prishöjningar vattenanalyser

11.

§ 11
Ä 12

Förslag till förändrad tillsynstaxa gällande lagen om skydd mot olyckor
(LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE,
2010:1011)

12.

§ 12
Ä 13

Budgetöverföring från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden

1 (2)

Region Gotland

Kallelse/Underrättelse

13.

§ 13
Ä 14

Remiss. Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

14.

§ 14
Ä 15

Tilläggsanslag. Drift av Snäcks camping 2015

15.

§ 15
Ä 16

Markanvisningsavtal Visby Kransborren 1

16.

§ 16
Ä 17

Detaljplan. Kv Bläckfisken 1, Visby, samråd

17.

§ 17
Ä18

Motion. Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
(bilaga p.g.a. feltryck i AU-kallelse)

18.

§ 18
Ä 19

Motion. Öka vakansgraden i Gotlandshem

19.

§ 19
Ä 20

Information. Delegationen för unga i arbete - överenskommelse

Övriga ärenden

20.

Information. Tofta skjutfält

21.

Information. Indelningskommittén - regionfrågan

22.

Information. Kryssningskaj och kryssningsturism

23.

Information. Medarbetarenkät

24.

Remiss. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
2018-2029

25.

Dispensansökan Stånga vattenskyddsområde

26.

Regionstyrelsens sammanträde 9 mars 2016 - ändrat datum

27.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

28.

29.

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ärendenr RS 2014/493

Henry Henziger/Anders Allard

Handlingstyp Rapport

Datum 21 december 2015

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2015 regionstyrelsen
Förslag till beslut

e

Punkterna "utbetalning av ersättning för erlagda kostnader via lönesystemet",
samt "fördelning av arbetsmiljöuppgifter" överförs till 2016 års plan.

e

I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/ styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande
mål uppnås:
e

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

..

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

..

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.

Av 13 punkter har tio genomförts, två överförs till 2016 "utbetalning av ersättning
för erlagda kostnader via lönesystemet", samt "fördelning av arbetsmiljöuppgifter".
Dessutom utgick en kontroll beträffande kundfakturering då den bedömdes som
ogenomförbar utifrån kriterierna för intern kontroll. Detta utifrån bl.a.
kontrollkostnad och kontrollnyttan.
Två punkter kvarstod från 2014; "måltidsverksamhet", samt "serviceriktlinjer", dessa
redovisas också i årets rapport.
Inga större avvikelser har identifierats. De brister som ändå konstaterats kommer att
hanteras inom ramen för respektive kontrollområdes ansvar.

edBesöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-sf@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 2014/493

Henry Henziger/ Anders Allard

I bilagor framgår resultatet av respektive genomförd kontroll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fakturahantering
Bidragsutbetalningar från Region Gotlands fdrvaltade stiftelser
Förvaltning av stiftelsemedel för Region Gotlands fdrvaltade stiftelser
Upptagande av lån hos extern kreditgivare
Tecknande av ränteavtal s.k. swap-avtal
Förvaltning av pensionsmedel
Löneutbetalningar
Städprocess
Beslutsprocess
Systematiskt brandskyddsarbete - SBA
Måltidsverksamhet
Serviceriktlinjer

'ledningskontoret

\.

Serviceförvaltningen

Servicedirektör
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Aliard
Aliard

Ärendenr
Ärendenr RS
RS 2014/493
2014/493
Handlingstyp
Handlingstyp Rapport
Rapport
Datum
Datum 22
22 december
december 2015
2015

Bilaga 1 - Fakturahantering
Nedan redogörs för hur kontrollen går till av att Region Gotlands
leverantörsfakturor betalas i tid och vilka åtgärder som vidtas för att öka
betalningspunktligheten och därmed minska antalet betalningspåminnelser och
inkassokrav.

Bakgrund
Region Gotland tar emot 150.000 fakturor per år vara av över hälften kommer helt
elektroniskt.
En gång i månaden tas statistik fram från rapportverktyget Q1ikview som hämtar
uppgifterna från Inköp & Fakturas databas, se bilaga. Rapporten visar hur många
fakturor som har betalts i tid per förvaltning. Målet är att 95% av fakturorna ska
vara betalda i tid per månad. Målet är satt med hänsyn till att det alltid kommer att
finnas fakturor som av olika anledningar inte betalas i tid. Det kan vara fråga om
t.ex. tvister eller utredningar.
Rapporten visar också i detalj vilka fakturor som inte har blivit betalda i tid per
förvaltning. Detaljerna redovisas med ansvar, organisation, verifikationsnummer,
fakturanummer, betaldatum, ursprungligt betaldatum, differens i dagar och belopp.
Rapporten skickas ut till respektive förvaltnings ekonomichef samt till
enhetschefen, redovisningschefen och ekonomikonsulterna på SF Ekonomi &
Upphandling. Ett arbete görs sedan ute på förvaltningarna med hjälp av
ekonomikonsulterna för att se över och åtgärda brister i fakturahanteringen som
har orsakat att fakturor blivit försent betalada.
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Kommentar
Om en jämförelse görs mellan december 2012, december 2014 och första halvåret
2015 syns en förbättring i antalet fakturor som betalats i tid.

Ar

F akturor betalda i tid

2012
2014

92,82%

2015(Jan-Jun)

94,02%
94,53%

Statisktiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under
sommarmånaderna och då framförallt i augusti. Sedan ökar antalet fakturor som
betalas i tid igen under hösten för att nå målet 95% i december.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar har lättare att nå målet 95% och har en
betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra förvaltningar kan nå
målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra månader.
Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring
fakturahanteringen och därmed minska administrationen och kostnaderna för
betalningspåminnelser och inkasso krav hantering.
Pernilla Ridal
Systemförvaltare Inköp & Faktura
Bilaga 1- internkontroll fakturahantering
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Ärendenr

RS 2014/493

Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 2 - Bidragsutbetalningar från
Region Gotlands förvaltade stiftelser
Rudolf Odin' s stiftelse, Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds
stiftelse, Sjukvårdens samstiftelse och samstift Gotlands grundskolor.

Process
Region Gotland är förvaltare för 23 stiftelser som var och en är egna juridiska
personer. Det förvaltade stiftelsekapitalet uppgår totalt till ca 165 mnkr. Stiftelserna
delar årligen ut sammanlagt drygt 3 mnkr. Utdelningar följer respektive stiftelses
stadgar/ stiftelseurkund. Merparten av utbetalningarna avser bidrag till sociala
ändamål och stipendier till elever/ studenter.

Kontroll moment
Kontroll av:
ID

ID

ID

Att beslut om bidragsutbetalning fattats av behöriga personer el.
styrelse/ nämnd
Att dokumentation över beslut finns och att utbetalning överensstämmer
med fattat beslut.
Att bidragsutbetalning följer stiftelseändamålet

Kontrollmetod
Stickprovskontroll på genomförda bidragsutbetalningar jan-juni 2015. Urvalsstorlek
är 100 st bidragsutbetalningar. Urvalet görs proportionellt så fler stickprov görs på
de stiftelser som har många bidragsutbetalningar. Inom varje stiftelses
bidragsutbetalningar görs urvalet slumpmässigt.

Resultat
Rudolf Odin 's stiftelse: samtliga 14 bidragsutbetalningar under 201501-201507
och alla har giltiga/behöriga styrelsebeslut i enlighet med stiftelsens ändamål. Vissa
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styrelsebeslut är tagna år 2014 men är utbetalda 2015 på grund av att faktura är
inkommen först 2015-01-02. Samtliga utbetalningar har veriftkat.
Gotlands kommuns sociala samstiftelse: Kontrollerat 36 utbelningar vilket är var
femte utbetalning.
Elsa Berglunds stiftelse: Endast en utbetalning gjordes vilken kontrollerades.
Sjukvårdens samstiftelse: Kontrollerat 3 utbelningar vilket är var femte utbetalning.

Samstift. premier Gotlands grundskolor: Stipendiemedel fördelas till 15 kommunala
skolområden inkl. särskolan samt 3 friskolor då en friskola avböjt sedan tidigare.
Motkravet är att protokoll på utdelningsbeslut samt kvittenser på
stipendiemottagande skall redovisas. Tidpunkter för inlämnandet är senast den 30:e
augusti för vårterminen och i god tid före den 31:e december för höstterminen.
Fördelade medel flnns redovisade på balanskonto där också skolornas kostnader
för utdelade premier skall redovisas. Dessa kostnader skall bokas upp utan avdrag
av moms. Alla förutsättningar för hur skolorna skall redovisa stipendiemedlen har
sänts ut till respektive skolområde.
Samtliga stipendieutdelningar för de kommunala skolområdena och friskolorna har
kontrollerats.

Analys/slutsats
Gällande Rudolf Odin' s stiftelse, Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa
Berglunds stiftelse och Sjukvårdens samstiftelse är granskningsresultatet utan
anmärkning och därmed godkänt.
Vid kontrollen för Samstift. premier Gotlands grundskolor hade 10 skolområden
samt 1 friskola lämnat in redovisningen i rätt tid. Av dessa hade alla lämnat beslut
om stipendieutdelningar samt elevkvittenser i original på mottagna premier. Dock
har påpekanden fått göras, i vissa fall, att rätta till bokade fakturor då man har lyft
momsen vilket inte är tillåtet. Påminnelser har sänts ut till dem som inte lämnat in.
Ser vi till tidigare år har samtliga skolor redovisat in begärt material, men i en del fall
alldeles för sent och efter många påminnelser.
Internkontrollen av Samstift. premier Gotlands grundskolor visar att det i nuläget
inte går att vare sig godkänna eller underkänna materialet då redovisningen är
bristfällig. Material som är inlämnat är redovisat enligt de regler och riktlinjer som
stiftelsen påbjuder, men det går inte att bedöma det som inte är inlämnat.
Att i framtiden använda sig av respektive ekonom, för att få ytterligare hjälp och
stöd vid bokning av kostnaderna och inrapportering, skulle kunna ge en positiv
effekt och förbättra möjligheterna att lämna in materialet tidigare.

2 (2)
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Ärendenr RS 2014/493
Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 3 ~ Förvaltning av stiftelsemedel för
Region Gotlands förvaltade stiftelse
Process
Region Gotland är förvaltare för 23 stiftelser som var och en är egna juridiska
personer. Det förvaltade stiftelsekapitalet uppgår totalt till ca 165 mnkr.
Stiftelsekapitalet ska förvaltas i enlighet med "Riktlinjer placering av medel i
donations stiftelser" .
Stiftelsekapitalet förvaltas av extern kapitalförvaltare Agenta genom s.k
diskretionär förvaltning.

Kontrollmoment
Kontroll av:
El

El

Att placeringarna följer "Riktlinjer för placering av medel i
donationsstiftelser"
Att placeringsportföljen består av tillåtna tillgångsslag samt att limiter för
maximi- och minimiposition hålls.

Kontrollmetod
Kontroll av månadsrapporter från Agenta över stiftelsemedlens placering under
perioden jan-juni 2016. Kontroll av de placeringar/omplaceringar som gjorts under
samma period.

Resultat
Vid utförd kontroll så konstaterades det att placeringarna följer "Riktlinjer för
placering av medel i donationsstiftelser" och att placeringsportföljen bestod av
tillåtna tillgångs slag, samt att den procentuella fördelningen mellan de olika
tillgångarna följde anvisningarna. Vid granskning uppmärksammades att portföljen i
mars har justerat sina andelar så att den bättre skulle matcha normalfördelningen
av tillgångarna, då den under perioden januari till februari hade haft 4
procentenheter högre exponering mot aktier än vad som anges i regelverket som
normalfördelning. Fördelningen januari till februari är ändå att anses som godkänd
då den procentuella maxfördelningen aldrig uppnåddes.

Analys/ si utsats
Inga förändringar behöver göras.
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Ärendenr RS 2014/493
Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 4 ~ Upptagande av lån hos extern
kred itg iva re
Process
Regionen har en omfattande investeringsverksamhet som delvis fInansieras med
lån. Region Gotland har 375 mnkr i externa lån fördelat på fem lån. Samtliga lån är
upptagna hos Kommuninvest. Fyra av lånen löper med rörlig ränta och ett med fast
ränta. För de rörliga lånen har fyra ränteavtal s.k "ränteswappar" tecknats för att
begränsa ränterisken.
Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att vid varje tillfälle
säkerställa att regionen har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten.
Inom ramen för denna uppgift skall, inom fastställda riskbegränsningar, en så låg
upplåningskostnad som möjligt eftersträvas. Finansiering med externa lån styrs av
regionens fmanspolicy.
Extern fmansiell rådgivare är Nordea Bank AB.

Kontrollmoment
Kontroll av:
CD

CD

CD

Att upplåningsbeslut fattats av behöriga personer och följer fullmäktiges
budgetbeslut om upptagande av lån
Att dokumentation av beslut finns och att lånerevers överens-stämmer med
upplåningsbeslut.
Att utbetalt lån kommit in på regionens bankkonto och blivit redovisat rätt

Kontrollmetod
Kontroll av Region Gotlands samtliga aktiva lån hos banker och kreditinstitut

10
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Resultat

Har beslut fattats av
behöriga personer?
Följer det fullmäktiges
budgetbeslut?

Kinvest
72699

Kinvest
59743

Kinvest
67573

Kinvest
59744

Kinvest
44862

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ej aktuellt
före 31/815

ej aktuellt
2015

ej aktuellt
2015

ej aktuellt
2015

Ej bifogat i
RoR

Ej bifogat i
RoR

Ja

Ej bifogat i
RoR

Ej bifogat i
RoR

-

-

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Ja
Rätt
underskrift
på revers.
Omsatt
15/1-15.
Ska
omsättas/å
terbet
13/1-20.
Omsättnin
gsbeslut
saknas i
pärm resp
RoR.

Ja
Rätt
underskrift
på revers
men
namnförtyd
ligande
saknas.
Lån fr
19/11-12.
Ska
omsättas/å
terbet
1/10-15.
Omsättnin
gsbeslut
saknas i
pärm resp
RoR.

Ja
Omsattes
10/3-14.
Ska
omsättas/å
terbet
13/2-17.
Omsättnin
gsbeslut
finns i
pärm.

Ja
Rätt
underskrift
på revers
men
namnförtyd
ligande
saknas.
Lån fr
19111-12.
Ska
omsättas/å
terbet
17/10-16.
Omsättnin
gsbeslut
saknas i
pärm resp
RoR.

Ja
Rätt
underskrift
på revers.
Lån fr
16/3-11.
Ska
omsättas/å
terbet
27/3-16.
Omsättnin
gsbeslut
saknas i
pärm resp
RoR.

Finns dokumentation av
beslut?
Stämmer lånerevers
med upplåningsbeslut?
Har pengarna kommit in
på regionens konto?
Har pengarna
redovisats rätt?
Kommentar

Analys/slutsats
Svårt att följa de lån som ersätter gamla lån. Vad jag kan se så är det endast ett lån där ett
omsättningsbeslut är i bifogat i pärmen. Inget elektroniskt beslut i ekonomisystemet (RoR) är
bifogat.
(kopia på reverser fInns dock)
Rekommendation:
1. Ta fram kopia på beslut av grundlån och eventuellt omsättningsbeslut. Bifoga både i pärm
och som elektroniskt dokument i ekonomisystemet
2. Sätt in alla aktuella handlingar för respektive lån under unik flik med tydlig hänvisning till
eventuella grundlån som ersatts.
3. Skapa innehållsförteckning i pärmen.
4. Bifoga varje års budgetbeslut (Regionfullmäktiges novembermöte) i pärm.
Kontrollen genomförd augusti 2015 av Jörgen Karlsson.
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Ärendenr

RS 2014/493

Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 5 ~ Tecknande av ränteavtal s.km
swap-avtal
Kontrollen har utfört av Emilie Jensen och Agneta Röcklinger 2015-08-25

Bakgrund
Regionen har en omfattande investeringsverksamhet som delvis finansieras med
lån. Region Gotland har 375 mnk! i externa lån fördelat på fem lån. Samtliga lån är
upptagna hos Kommuninvest. Fyra av lånen löper med rörlig ränta och ett med fast
ränta. För de rörliga lånen har fyra ränteavtal s.k "ränteswappar" tecknats för att
begränsa ränterisken.
Den övergripande målsättningen för fmansverksamheten är att vid varje tillfålle
säkerställa att regionen har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten.
Inom ramen för denna uppgift skall, inom fastställda riskbegränsningar, en så låg
upplåningskostnad som möjligt eftersträvas. Finansiering med externa lån styrs av
regionens fmanspolicy. Extern finansiell rådgivare är Nordea Bank AB.

Imoment/Resu Itat
En kontroll har gjorts på de fem swap-avtal som Region Gotland har ingått. (Se sid
3 för översikt av swap-avtal).
Följande kontrollmoment har genomförts:
- Kontroll över huruvida beslut om swap-avtal

Godkänt
Ja

(räntebindningsavtal) fattats av behöriga personer
Kontroll av att dokumentation över beslut finns och att swap-

Ja

avtal överensstämmer med fattat beslut.
-Kontroll av att tecknade swap-avtal följer reglerna i regionens

Ja

fmanspolicy
Utöver kontrollmomenten har även kontroll gjorts på att
Räntesatsen stämmer med avtalet
Att betalning sker enligt avtalet

Analys/Slutsats
När tre av de fem tecknade swap-avtal beslutades fattades beslutet via mail. Mailen
utgör således beslutsunderlaget. När de andra två swap-avtalen tecknades togs
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beslutet fram i form aven handling. I handlingen framgår det bl.a. varför swapavtalen skulle ingås samt vilka alternativ som fanns att välja mellan.
De beslut som fattas via mail blir knappa på information och inte alltid så tydliga
för den som inte är insatt. Vi rekommenderar därför att ett beslut till att ett swapavtal ska ingås bör dokumenteras som en handling.
De övriga punkterna är godkända. Behöriga personer har fattat beslut om avtalet
och tecknandet följer reglerna i Regionens fmanspolicy.

Källor
• Regionstyrelsens delegations ordning
• Finanspolicy för Region Gotland
• Beslutsunderlag för Swap-avtal

2 (3)
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LedningskontoretjServiceförvaltningen
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RS 2014/493

Handlingstyp Rapport
Datum 22

Bilaga 6

~

december 2015

Förvaltning av pensionsmedel

Kontrollen har utfört av Eva Söderdahl och Mats Nyberg, 2015-06-25

Kontrollmetod
Kontrollen har genomförts på samtliga köp och försäljningar under perioden 201501-01 - - 2015-06-25. Se transöversikt.
• Kontroll av innevarande års samtliga köp och försäljningar avseende
pensionsmedels-placeringar.
• Kontroll av att placeringsportföljen består av tillåtna tillgångs slag samt att limiter
för maximi- och minimiposition hålls.

Kontrollmoment
Kontroll av:
- att beslut om placering/ försäljn av pensionsmedel fattats av

Godkänt
Ja

behöriga personer
att dokumentation finns för beslut om placering/ försäljning samt

Ja

underlag från motpart som styrker placeringen.
- att placeringarna följer "Riktlinjer för pensionsmedelsplaceringar"

ra

• Riskkontrollrapport maj 2015; Söderberg & Partners
• Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland
• Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet 2015 - revidering
• Regionstyrelsens delegationsordning
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LedningskontoretjServiceförvaltningen

Pensionsmed en!. redovisningen, konto 1821, 1825, 1831
RGP001

Kod

Konto

Ing~ende

Redovisning

Objekt

balans

Konto

Jan 15 - M~n 13 Jan 15
15

Utg~ende

balans
Juni 15

Konto

1821

51974314,76

4331242,88

56305557,64

Objekt

94300300

Aktiefond Swe EtichalBeta

12 113 649,78

1 237 979,30

13 351 629,08

94300400

Aktiefond EtiskGlobal Lux

10 370 088,83

8488440,00

18 858 528,83

94301100

DNB Sweden Micro Cap Fund

S 519 300,41

1300000,00

6819300,41

94301110

DNB Utlandsfond 140502

6695 176,42

-6695 176,42

0,00

94301300

SHB1349 EUROPA 180704Glob

5250000,00

0,00

S 250 000,00

94301400

SHB1350 USA 180704 Global

5250000,00

0,00

S 250000,00

94301600

Öhman Etisk Index Europa

3564302,98

0,00

3564302,98

94301700

Öhman Etisk Index Pacific

3211 796,34

0,00

3211 796,34

33 619 494,92

1596338,17

35 215 833,09

Konto

1825
Objekt

94401200

Lannebo Likvid RF 101220

8341947,98

-8341947,98

0,00

94401300

Företagsobligationsfonden

13 426 744,03

589089,06

14015833,09

94401500

Catella Avkastning

11850802,91

-11 850 802,91

0,00

94401600

SPP Företagsobligati.fond

0,00

10 600 000,00

10600 000,00

94401700

AMF Pension Räntefond

0,00

10 600 000,00

10 600 000,00

43 720 127,53

0,00

43720127,53

Konto

1831
Objekt

94100200

Realränteoblig RB3104 1

1 391 740,00

0,00

1 391 740,00

94100300

Realränteoblig RB 3104 2

6799720,00

0,00

6799720,00

94100400

Reairänteobi HSH Nordbank

6 171 000,00

0,00

6 171 000,00

94100500

Rearteobi SvExpkred070209

4282980,00

0,00

4282980,00

94100501

Rearteobi SvExpkredll0120

S 818 887,53

0,00

S 818 887,53

94100700

Reairänteobi Willow n02

5070000,00

0,00

5070000,00

94100900

RealrteoblHuddinge281201

14 185 800,00

0,00

14185800,00

Totaler

129313937,21

135241518,26
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LedningskontoretjServiceförvaltningen
Gmialld

Transaktionsöversikt, 2015-01-01 - - 2015-06-25
Vernr

Transtext

Belopp

Typ

201501

3000237

SEB återinv. Beta 0,0467 st

6392,00 kr

Återinv

201501
201501

3000237
3000238

SEB återinv Global Index 1231,7283st
Nordea Fof Återinv utdeln 77,7151 st

9977,00 kr
9 120,92 kr

Återinv
Återin v

Bokper

201503 3000709

SEB 150227 köp EtiGlobal 953489,6373

8465081,00 kr

KÖP
FSG*

201503 3000709

Nn 15febr fsg DNButland 31400,3209

-6 695 176,42 kr

201503 3000709

Nn 15febr fsg LannebLikvid 78644,26

-8341947,98 kr

FSG

201503 3000709

Nn 15febr fsg Catelle 94670,2870 st

-11 850802,91 kr

FSG

201503

3000709

Nn 15febr köp SPPföretob19841O,5764

10 600 000,00 kr

201503

3000709

Nn 15febr köp AMF rte.fnd 93880,0815

10 600 000,00 kr

KÖP
KÖP

579968,14 kr

Återinv

7253,00 kr

Återinv

201504 3001578

InstFöretFdnUtdeln Återinv 5090,5345

201505

SEB återinv. Beta 0,0441 st Ql 2015

3001850

201505 3001850

SEB återinv. Global 1420,4436 Ql-15

13 382,00 kr

Återin v

201506 3002292

SEB Ethica Beta återinvest 3,3430 st

524334,30 kr

Återin v

201506 3002389

Nordnet köp Swd.Ethical Beta 4,7130

700 000,00 kr

201506 3002383

Nnet köp DNB Sw Mca 1957,4776 st

KÖP
KÖP

* Försäljningsuppdraget anger beloppet till ca 8,1

1 300000,00 kr

mnkr

löneutbetalningar
Beskrivning
I samband med anvisningarna för delårsrapport 2 gick en uppmaning ut till
verksamheterna att kontrollera sina löneutbetalningar för maj månad. Valet av maj
månads utbetalning berodde på att det då varken skedde någon utbetalning av
retroaktiv lön och att det inte var under semesterperioden med många semestervikarier
anställda.
Med anledning av svårigheterna med personalsystemet under våren fanns det anledning
att försäkra sig om att det inte fanns fel i utbetalningarna i någon större utsträckning.

Resultat
Alla nämnder har gjort kontrollen och inga större fel har upptäckts.
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löneutbetalningar

Beskrivning
I samband med anvisningarna för delårsrapport 2 gick en uppmaning ut till
verksamheterna att kontrollera sina löneutbetalningar för maj månad. Valet av maj
månads utbetalning berodde på att det då varken skedde någon utbetalning av
retroaktiv lön och att det inte var under semesterperioden med många semestervikarier
anställda.
Med anledning av svårigheterna med personalsystemet under våren fanns det anledning
att försäkra sig om att det inte fanns fel i utbetalningarna i någon större utsträckning.

Resultat
Alla nämnder har gjort kontrollen och inga större fel har upptäckts.

Besöksadress Visborgsallen 19
Postadress SE-621 81 Visby
+46 (0)498 26 90 00 vxl
E-pOst regiongotland@gotland.se

339-8328 1'9 18 97 50-3
Org nr 212000-0803
Webbplats WW'N.O!Jllall0
WW\i'J.UlJUdl

facebook.comjreglongotland
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Städ process

Process
Smittskyddsstädning

Kontrollmoment
Kontroll av att smitta inte sprids på grund av felaktigt utförd städning.

Kontroll metod
Kontroll av att rutin för smittstäd efterlevs och att resultatet är fullgott

Resultat
Samtliga genomförda kontroller (4) visar att städning har utförts enligt rutiner och
checklista.

Analys/slutsats
Inga anmärkningar - ingen åtgärd behöver tas.

!
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Bilaga 9 - Beslutsprocess

Datum
Datum 21
21 december
december 2015
2015

BIOGASSTRATEGI - UPPFÖUNING AV HANDLINGSPLANENS ÅTGÄRDER
Kategorisering av aktiviteterna enligt B-S-K nedan

B = Beslut som behöver tas för att komma vidare med biogasstrategin
S = Styrmedel som behöver utformas för att uppnå mål kring biogas i visioner, planer och strategier
K= Kommunikation av planerade och genomförande beslut, styrmedel och aktiviteter
Biogasstrategin syfte är att bidra till målet fossilbränslefria fordon, men ett betydande delmål för regionen är också att klara av att uppfylla så stor del
som möjligt av biogasavtalet; att förbruka all förskottsbetald biogas istället för bensin eller diesel t o m 2019
I\+r.;;~,~"n,,,""~+

och aktiviteter som definierar

Aktiviteter/ åtgärdspaket

Kat
Kat

B, S

till mälet 2020

Syfte och effekt. Läge november 2015

I Avtalet var en förutsättning för att få igång

Uppföljning

LK

Avtalen berör samtliga nämnder som har egna
eller upphandlade transporter, RS har åtagit sig ett
samordningsansvar, men samtliga nämnder måste
bidra i energiomställningen.

I RS

Beslut klart - full implementering kvarstår. Ännu
sker en del fordons byten som nog kunde vara,
men inte är biogas fordon. 154 gas fordon finns nu,
sept -15. Av 200 nya personbilar till regionen sept.
13- aug 15 är 63 % gas fordon, resten är
dieselfordon. 57 nya lätta lastbilar kom samma
UC;Ju·'LJu. 43 % av dessa är
neriod.

Omställning till förnybara drivmedel i
regionen.
Grundavtalet från 2010 och tilläggsavtal från
2013 förvaltas av RS genom projektet, men
berör
Utforma och inför "Regler för
drivIlledel" för transporter (även
privatmil) utförda för Region Gotland. Så
länge biogasavtalet gäller ska "Regler för
drivmedel" styra mot biogas och även
fortsättningsvis mot målen i Energi 2020.

I B, S

Regler för drivmedel är till för att styra mot
biogas och begränsa fossila drivmedel.
Styrmedel som stimulerar ökad andel biogas,
styr vilka fordon som kan väljas och
underlättar för fordons organisationen.

OIllställning av egen fordons flotta
(ägda och leasade fordon)

I S,
s, K

Påskyndar omställning
omstä11ning till
fossilbränsleoberoende och konsumerar
volymerna i biogasavtalet
Fn står egna/leasade fordon för ca 22 % och
upphandlade körslor för 78 % av gasförbrukn.

SI", m
fl
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Ansvar

Av nya fordon (p-bilar & LLB) de två senaste
åren är 59 % gas. SF behöver bättre
förutsättningar för koll på fordon för inbyten,
bränslen och övermil. Upphandling av GPS
I<.lJJ_'V'llu:;<,inkl.
jOllrn~l inkl. adm. svstern e-er effekt 2016.

1

Poolbilar för ersättning av
privatmil i ~änsten

IS

Nå omställning för privatmil i tjänsten med
miljöklassat
rniljöklassat drivmedel (biogas), med
anledning av hög andel av privata fordon i
Maximal ootential22 GWh/år

Utreda hur ett personalbilskoncept

I

Personalbilskoncept för privatrnil
privatmil i tjänsten
som strävar mot ökad biogaskonsumtion
(biogasavtalet) och målen i Energi 2020.
Uppskattad mängd drivmedel som alla
anställda vid Region Gotland årligen nyttjar
är ca 40 GWh/ år.

B, S

kan u tformas och införas

SF,
fordon
sorg

Beslut finns - testperiod pågår, nu med en
biogas bil och en diesel, men resvaneenkät 2015
biogasbil
visar att antal mil med egen bil ökat sedan 2012.

LK/S

Har inte blivit av, förslag på hur ett
personalbilsavtal kan se ut har lämnats till LK från
SF, men prioriterats bort.
Frågan ägs av HR-direktör, ej av biogasprojektet.

F

Upphandling av tjänster ska följa
"Regler för drivmedel"

IS

2 MSEK/ år för att kompensera
omställrungskostnader vid övergång
till biogas som drivmedel

IS

Styrmedel under åren 2013-2015. Påskynda
omställning av egen fordonsflotta

LK/S
F

Budget 2015 blev 1,6 M kr, används för att
jämställa månadskostnad för gas bil med dieselbil,
adm. kostn. till SF samt marknadsföring biogas.
Av 523 person-+ lastbilar är andelen gas för Pbilar 44%, lastbilar 12%, och totalt 29 %, sent-15
15

Utvärdering och uppföljning av
IS
styrmedel för omställningskostnader

Utvärdera utfallet och om ytterligare behov
finns inför kommande budgetprocess och
.
.
.
slutförande
.

SF

Måste läggas som ett särskilt uppdrag till SF:s
ekonomer, det uppdraget finns inte idag.

Omställning av fordon inom
befintliga avtal för upphandlade
tjänster där option finns för det

Påskynda omställning till
fossilbränsleoberoende och förbruka
förskotts betald gas i biogasavtalet

TKF,

Förhandling inom avtal = kostnadsfråga.
Landsvägsbussarna - uppdraget är f n att byte
av 4 bussar 2017 bör bli biogas. För byte av 2
bussar 2016 beställs diesel- inga
kostnadshöjningar 2016. De blir också
merkostnadsreferenser för gasbussar.
Ac- avfallsinsamling - enligt avtalet ska antalet
gas fordon öka fr o m 2016, ännu saknas info om
hur det bedöms öka gasförbrukningen.
bussarna - in2'en aktuell information

Regler är överordnad policy och riktlinjer

Uppha
ndling

SOF,
BUF,
SF

20

IK

Pågår, SF upphandlarna har med frågan i de
upphandlingar de genomför, oklart om det
konsekvent finns med hos andra förvaltningar s
upphandlingar t ex privata utförare inom
eller div. underhåll och

2

Stimulera privatbilismen till
omställning till biogas fordon

S,K

Matavfall till lokal behandling

s

Tillägg i befintligt avtal för
fordonsgasproduktion. Matavfallet är en
central resurs för biogas- och
fordonsgasproduktion som är betydande för
regionens konsumtionsbehov och ytterligare
biogasanläggningar/ ökad biogasproduktion.
Potential 4 GWh/år

SBF

Omställning förbereds, RagnSells blir mellanhand
- tillverkar slurry i Roma av matavfallet, BroGas
blir mottagare i början av 2016.
(Insamling av fett matavfall bör gå till biogas,
rötrest ger bättre kretslopp än avfalls förbränning.)

K

Kommersiellt realiserbar potential finns för
målet 100 GWh. Samverkan och dialog med
olika aktörer. Särskilt fokus på jordbrukets
omställning.
Stimulera och bidra till bra processer för
rniljöprövning, planärenden, bygglov och
riskförebyggande planering.
Efterfrågan på fordonsgas är den direkta
styrningen mot ökad produktion. Då ökning
av produktionsvolymer har längre
omställningstid än konsumtion, behöver
produktionsvolymerna överskrida
konsumtionsbehovet.
Bidra till realisering i redan initierade projekt,
. i Klinte och Hemse

LKmfl

Att avloppsslam kommer att rötas även vid
reriingsverket i Klintehamn, enligt krav i
miljötillstånd för nytt verk?? ökar utnyttjandet av de
biogassubstrat regionen har att hantera - samt
minskar slamtransporterna.

K

För att möta en större konsumtionsökning 20202030, behövs ytterligare initiering av projekt då
konsumtion har kortare omställnings tid än ökad
.
.
i form av

LK

F n inga aktiviteter för nya biogasprojekt

med biogas- och
fordons gas produktion, dvs
omförhandla befintligt avtal

Projekt med bas i tillgängliga
substrat; organiska avfall från hushåll
och livsmedel, gödsel och grödor

Stimulera ökad biogasproduktion,
300 GWh, 2030

LK/S
F

Avstämning vid måluppföljning.
Liten rådighet, info- aktiviteter behövs, men gas
till privata fordon har ökat 20- 25 % år och
indikerar en hösten 2015 en års förbrukning över 3
GWh. Med fortsatt årlig ökningstakt om drygt 20
% nås över 6 GWh år 2020, svårt att sia längre
fram.

21

Stimulera ökad biogasproduktion,
100 GWh, 2020.

Viktigt för att nå mål 30 GWh 2020.
Genomförs genom kommunikation,
tillgänglighet till tankstationer och gas
(biogasavtalet), ställa om egna fordon vilket
visar anställda och övriga vägen, personalbil
stimulerar anställda att byta och påverkar även
direkt lokala resor utanför tjänsten.
Privatbilismens mål är 6 GWh 2020, 70 GWh
2030

3

Ta fram en kommunikationsplan
för biogas

B

Kommunikation kring beslut, styrmedel och
genomförande av biogasstrategin

RS

Påbörjat 13/14 -lägre aktivitet -15, kontinuitet
behövs.

Tydliggör biogas i beslut.
Kommunicera tagna beslut kring
riktlinjer, handlingsplaner,

K

Relevanta beslut för biogassrrategin/Energi
biogassttategin/Energi 2020,
relaterar till "Regler för drivmedel". Besluten är i
vissa sammanhang okända: att kommunicera dem
tydliggör dem

LK/Sf-I

Pågår

Tydliggör biogas i styrande
dokument

K

fordonspolicy,
Styrande dokument som fordons
policy, resepolicy,
riktlinjer för fordon med flera underordnas "Regler
för drivmedel" vilket synliggörs i styrande
dokument

LK

Påbörjat - gemensamt ansvar behöver tydliggöras.

Synliggör biogas som drivmedel,
genom att marknadsföra och
implementera "Regler för drivmedel"
. Gotland.

K

Informera internt: förvaltningar, tjänstemän och
utförare. Tydliggöra vinsten med biogas samt hur
arbetet strukturerats och organiserats praktiskt

SF

Pågick 2013, påminnande aktiviteter behövs.

Synliggör biogasproduktion och
fordonsgaskonsumtion i samhället

K

Prornota biogas i lokala medier.
Informationstillfållen, samråd, synliggör alla
fordon som kör på biogas för Regionen.

LK,m

Påbörjat, 154 fordon med texten biogas och
regionens loggor är tydliga signalbärare
. nov 2015

Genomför kommunikation och
dialog med jordbruket

K

Jordbruket har en central roll för både produktion

LK

flnns för nya
Inga lokala incitament fInns
produktionsanläggningar just nu, utökning av
BroGas diskuteras.
Omvärldsförutsättningar avgör

Genomför informationsinsatser
kring biogas med ~ringsliv

K

SBF/L

Påbörjat

Stimulera privatbilismen till
omställning till biogasfordon

K

fl

Tydliggöra vinsten med biogas

K

Tydliggöra vinsten med biogas, viktig aktörsgrupp
för måluppfyllnad
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och konsumtion mot 2030.
Då ekonomiskt realiserbar potential finns är
behovet stimulans genom kommunikation.
Tydliggör syftet med tillverkning för egen
konsumtion samt potentiell nv affar

men behöver lyftas kontinuerligt-

insatser i november december 2015

LK

Slutsatser
Vi har lagt för lite insatser pä kommunikation, men vi har inte heller personella resurser till detta. Nu gör vi en extern satsning
nov/dec 2015 med annonser i lokala media för att lyfta hur och varför regionen satsar pä biogas och vad det gett för effekt. Intern
dialog behövs fortsättningsvis för att gemensamt klara biogasavtalet.

4
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Ärendenr

RS 2014/493

Handlingstyp Rapport

Datum 22 december 2015

Bilaga 10 ~ Systematiskt
brandskyddsarbete - SBA
Sammanfattning
På de tre skolor som stickprovskontrollerades visades ett likartat mönster upp och
det förmodas att samma systematiska brister flnns inom hela förvaltningen.
Rondering

På de skolor som använder webbaserat dokumentations stöd sker rondering i den
omfattning som anses skälig (4 ggr/år). På de skolor som använder pärm som
dokumentations stöd sker rondering endast i samband med Skyddsrond (2 ggr/år).
På dessa skolor behöver ronderingen utökas, men kontrollen kan då utföras av
brandskyddskon trollan ten ensam.
Utbildning för personalen

Ingen skola kunde visa dokumentation på att utbildning hade skett och det fanns
heller inga utbildningsplaner för att systematiskt utbilda personalen. Detta är en
allvarlig brist och följer inte Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2 kap, 2§) eller
försäkringsgivarens krav.
Samordningsansvar för arbetsmiljön

Då flera förvaltningar flnns inom samma lokaler så flnns regler för gemensamt
arbetsställe så att arbetsmiljöarbetet samrodnas. Här fanns brister på de skolor som
hade andra förvaltningar i lokalerna t ex skolkök och fritidsverksamhet. Detta är
brott mot ArbetsmiljöLagen (AML 3 kap, 7d-e§).
I övrigt sköts rondering och brandskyddsarbetet systematiskt och enligt krav från
lagstiftning och försäkringsgivare enligt stickprovet.

Bakgrund
RS har tagit fram en intern kontrollplan (RS 2014/493) och i den flnns en
undergrupp "kvalite och verksamhetsutveckling" och som kontrollpunkt återflnns
där Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Undertecknad flck uppdrag att genomföra stickprovskontroll på det Systematiska
BrandskyddsArbetet (SBA). Eftersom försäkringsgivarna i hög grad ser skolans
verksamhet som det största riskområdet så valdes att genomföra stickprov inom
BDN s verksamhetsområde.

Besöksadress Vlsborgsallen 19

339-8328 1'9 18 97 50-3

Postadress SE-521 81 Visby

Org nr 212000-{J803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se
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I samråd med BUFs säkerhets samordnare Michael Carlsson valdes tre skolor för
stickprovskontroll som bokades in för fysiskt besök. De utsedda skolorna var
Södervärns-, Tjelvar- och Solbergaskolan.
SBA kan dokumenteras antingen genom pärm som tillhandahållits av
Fastighetsägaren TKF eller genom ett webbaserat pilotprojekt, StanleyCheck som
ledningskontoret bekostar under pilottiden (2013-2015).

Revisionsbesök - Tjelvarskolan
Deltagare: Johan Kallum, LK; Michael Carlsson, BUF; Catrine Carlsson, BUF; Lena
Grundström, BUF Förhinder: Ingemar Andersson, BUF
Genomförande av SBA

Skolan använder pärm som dokumentationsstöd i SBA-arbetet och rondering sker
2 ggr/år i samband med Skyddsrond. Skolan upplever att man har kontroll på SBAarbetet samt efterlever lagstiftning och försäkringskrav. Revisionsanmärkning:
Regionen anser att SBA ska genomföras 4 ggr/ år.
De avvikelser som förekommer är oftast av mindre omfattning typ blockerade
utrymningsvägar, skarvsladdar mm. Skolan upplever att det är besvärligt att få
återkoppling på de åtgärder som TKF ombetts via felanmälan att avhjälpa.
Utbildning

Ingen utbildning hade skett förutom en klass som fått utbildning på Fenomenalen
för ca 3 år sedan. Revisionsanmärkning: Utbildning fanns inte dokumenterad och
utbildningsplan fanns ej.
Samordningsansvar

Det var oklart huruvida SF själv tog ansvar för sitt SBA i skolköket.

Revisionsanmärkning: BUF har samordningsansvaret för arbetsmiljön på skolan
och skall antingen följa upp att SBA även görs i skolans kök eller hjälpa till och
genomföra det själv.

Revisionsbesök
Deltagare: Johan Kallum, LK; Michael Carlsson, BU F; Marcus Larsson, BUF
Genomförande av SBA

Skolan använder idag StanleyCheck som dokumentationsstöd för sin rondering,
samt man upplever att man efterlever lagar och krav.
Utbildning

Marcus hade bara varit några år på tjänsten och utbildning hade inte skett under
den tiden.

Revisionsanmärkning: Utbildning fanns inte dokumenterad och utbildningsplan
fanns ej.

2 (3)
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Dialogen med TKF fungerade numera väldigt bra i samband med linjemöten.
Samordningsansvar

Det var oklart huruvida SF själv tog ansvar för sitt SBA i skolköket.

Revisionsanmärkning: BUF har samordningsansvaret för arbetsmiljön på skolan
och skall antingen följa upp att SBA även görs i skolans kök eller hjälpa till och
genomföra det själv.

Revisionsbesök -Solbergaskolan
Deltagare: Johan Kalium, LK; Michael Carlsson, BUF; Thorsten Flemming, BUF;
Marianne Gottlander, BUF
Genomförande av SSA

Skolan använder idag pärm dokumentationsstöd vid rondering som sker i samband
med Skyddsrond 2ggr/ år.
Revisionsanmärkning: Regionen anser att SBA ska genomföras 4 ggr/ år.
Utbildning

Ingen utbildning hade skett och någon plan fanns ej. Revisionsanmärkning:
Utbildning fanns inte dokumenterad och utbildningsplan saknas.
Samordningsansvar

Det var oklart huruvida SF själv tog ansvar för sitt SBA i skolköket. Samt i de
lokaler som KFF fanns i. Revisionsanmärkning: BUF har samordningsansvaret
för arbetsmiljön på skolan och skall antingen följa upp att SBA görs i SFs och
KFFs lokaler eller själv genomföra dem.
Enheten för Administrativ utveckling, Säkerhet och Beredskap
Eventuella brister i SBA delges berörda förvaltningar
J ohan Kalium

3 (3)
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Ärendenr RS 2014/493
Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 11 = Måltidsverksamhet
Process
Egenkontrollprogram, (EKP), är lagstadgat och innehåller ett antal rutiner för olika
moment som kontinuerligt måste utföras i verksamheten.
Dessa är: utbildning, personalhygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll,
avfallshan tering, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagningskon troll,
temperatur, spårbarhet, reklamationer, tester, intern revision etc.

Kontrollmoment
Kontroll av att egenkontrollprogram ftnns, efterlevs och att eventuella avvikelser
hanteras. Kontrollmoment består av uppföljning av följande punkter:
ID
ID
ID
ID
ID
ID

Personlig hygien
Temperatur (varmhållning)
Temperatur (nedkylning)
Separering och förvaring
Märkning
Hantering av reklamationer eller klagomål

Kontrollmetod
Under perioden 9 juni till och med 16 juni-15 genomfördes slumpmässig
stickprovskontroll i fem kök, ett inom respektive köksområde:
ID
ID

ID
ID
ID

Högbyskolans kök
Romaskolans kök
Gråboskolans kök
Solbergaskolans kök
Strandgärdets kök

Resultat
Alla fem kontrollerade kök har dokumenterade egenkontrollprogram, och som till
största delen följs. De avvikelser som hittats avser avsaknad av dokumentation av
genomförda kontroller samt otydlig märkning av mat.
Personlig hygien

Ingen anmärkning
Temperatur (varmh~llning)

Kontroller genomförs, dökumentation saknas
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Temperatur (nedkylning)

Kontroller genomförs, dokumentation sker sporadiskt
Separering och förvaring

Ingen anmärkning
Märkning

Märkning av kyld mat genomförs inte alltid enligt rutin.
Märkning av specialkost sker, men utförs på olika sätt.
Hantering av reklamationer eller klagom~1

Klagomål och felleveranser hanteras omedelbart, däremot saknas dokumenation av
reklamationer och klagomål.
Analys/slutsats

Kökspersonalen i ovan nämnda kök har mycket god kännedom och utbildning
kring alla typer av livsmedelshantering medans dokumentation i vissa fall kan vara
bristf,-illig. Ätgärder kommer att genomföras för att säkerställa att rutiner följs även
gällande dokumentation. Medarbetarnas goda kännedom och utbildning
säkerställer leverans och servering av säkra livsmedel.
Följande ~tgärder kommer att genomföras:
ID

Se över, revidera och implementera rutiner kring temperaturtagning

ID

Enhetlig standard för märkning av specialkost enligt ny lag från december
2014 ska tas fram på avdelningen.

CD

Se över, revidera och implementera rutin vid reklamation/klagomål.

2~
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Ärendenr

RS 2014/493

Handlingstyp Rapport
Datum 22 december 2015

Bilaga 12 ~ Serviceriktlinjer
Bakgrund
I november 2010 genomfördes en uppföljning av Region Gotlands Servicepolicy

med tillhörande riktlinjer. I riktlinjerna fanns bland annat krav på svars tider och
öppettider mm. I utvärderingen framkom att det inte var realistiskt att ha samma
krav på t ex en läkare som på en kundtjänst. Detta dilemma resulterade i att
servicepolicyn, med tillhörande riktlinjer inte fick förväntat genomslag i
verksamheterna.
Oktober 2013 fattade regionfullmäktige beslut om Servicepolicy för Region
Gotland 2013 - 2013. Det är ett paraplydokument som styr två olika typer av
serviceriktlinj er:
Verksamhetsanpassade serviceriktlinjer. som varje nämnd ansvarar för att ta
fram, besluta om och följa upp
En region gemensam serviceriktlinje för den samordnade kundtjänsten som
består av regionupplysningen samt kundtjänster i förvaltningarna.
Regionfullmäktige beslutade också att verksamhetsanpassade riktlinjer skulle antas
av respektive nämnd före årsskiftet 2013/2013.

Resultat uppföljning av verksamhetsanpassade serviceriktlinjer
Samtliga nämnder har tagit fram och beslutat om verksamhetsanpassade
serviceriktlinjer. Samtliga nämnder har verksamhetsanpassat sina riktlinjer med
utgångspun k t f rån servIcepoli.cyn. ServIceriktlinljerna avser a11 a oavsett förutsättrung

Kvalitetskriterier

Resultat

Tillgänglighet

Telefon
Alla skriver att telefonsamtal måste besvaras
Som svar räknas hänvisning och röstbrevlåda.
Röstbrevlåda avlyssnas och besvaras direkt senast inom 2 dagar
(tidspreciseras inte av TN (SBF och TKF), MHN och BN)
TN (SBF och TKF), i\IHN och BN beskriver att de kopplar till
regionupplysarna
1-\lla utom SON och HSN har krav på att svara med
organisation/ funktion, för- och efternamn

e - post
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Alla skriver att all post besvaras skyndsamt.
~Iyndighetsadresserad

post bekräftas omgående (HSN, SON,

BN, KFF)
Enkla frågor besvaras direkt, senast inom 2 dagar (tidspreciseras
inte av KFN, GVN)
Komplexa frågor besvaras senast inom 2 dagar med bekräftelse
att frågan mottagits samt inf. om beräknad
handläggningstid/hur/vem som hanterar ärende (tidspreciseras
inte av KFN, GVN)
.","Ila har info om tillvägagångssätt vid frånvaro längre än 2 - 5
dagar
SON, BUN, HSN har krav på att e

post svar ska innehålla

signatur, namn, funktion, kontaktuppgifter

Papperspost
GVN, TN (SBF och TKF), MHN och BN, SF, LK har
information om hur personadresserad post ska hanteras

gotland.se
KF har krav på att information ska vara aktuell och skriven med
klarspråk

Insidan/ intranät
KFN och SF har krav på att information ska vara aktuell och
skriven med klarspråk

Synpunkts hantering
SON, HSN och SF skriver om synpunktshantering
HSN och SF har krav på tid för återkoppling.
Krav på svars tider mm fInns specifIcerade i den gemensamma
synpunktshanteringen "säg vad du tycker" på gotland. se

Förtroende

Samtliga berör dessa områden, hänvisar till servicepolicy och

Omtanke

kommunikationspolicy eller upprepar i sina riktlinjer.

Delaktighet

SON, KFF, GVN och BUN skriver om aktuell, tydlig

Kommunikation

information och klarspråk

Diarieföring

Mottagare av ärenden har ansvar för att bedöma när ett ärende
ska diarieföras. GVN inkluderar SMS.
KFN, SON och HSN skriver inte om krav - diarieföring

Giltighetstid

KFN, HSN och SF saknar giltighetstid

UppfOljning

SON beskriver i sina serviceriktlinjerriktlinjer om uppföljning

Bedömning
I fuhnäktiges beslut finns krav på att respektive nämnd utarbetar konkreta
serviceriktlinjer i samldang med tidigare administrativa serviceriktlinjer.
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Ledningskontorets bedömning är att nämndernas selviceriktlinjer i stort är mer
specificerade, detaljerade och konkreta än tidigare. Variationerna presenteras ovan.
Ledningskontoret rekommenderar att nämnderna bevakar servicenivåer kopplat till
sociala medier och e - tjänster som inte alls finns med i någon av serviceriktlinjerna.
Genom att dela upp riktlinjerna i verksamhetsanpassade serviceriktlinjer och en
gemensam riktlinje för den samordnade kundtjänsten (regionupplysning och
förvaltningarnas kundtjänster) har möjligheten öppnats att ställa än mer vassa,
precisa och utmanande krav i den gemensamma riktlinjen. I den kommer t ex
öppettider för den samordnade kundtjänsten att preciseras och där finns krav på
personligt svar i telefonen.
Serviceriktlinje för den samordnad kundtjänst presenteras för beslut i
Regionstyrelsen i april 2014.
Ledningskontorets bedömning är att det nu fmns riktlinjer för samtliga
verksamheter samt gemensamma riktlinjer för den samordnade kundtjänsten vilket
innebär en vidgning från tidigare då riktlinjerna var formulerade som riktlinjer för
service i administration.

3 (3)
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Ärendenr RS 2015/855

Henry Henzigel / Ändel s Aildl J

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 7 januari 2016

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2016 .. regionstyrelsen
Förslag till beslut

Intern kontrollplan 2016 för regionstyrelsen godkänns.
Samma nfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan är gemensamt framtagen av
regionstyrelsens förvaltningar och omfattar därmed de olika verksamhetsområdena
inom regionstyrelsen. Planen för 2016 utgör ett utvecklings steg mot en än mer
systematisk modell för intern kontroll inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Servicefärvaltningen

=<r.
Peter Lin

-1

Servicedirektär

edBesöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-sf@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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Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2016

het mot regelverket,
lutning vid avslutad eller förändrad
anstälIn
Redovisninn""h"f
Ekonomidirektör

,',,-'rnrnH
~ti"knrml

avtal
Stickprov fakturor som
ingår i
momsersättningssystem
et

lista från
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom
förvaltninaar
RS förvaltn
Rekryteringsprocess för chefer
mF'n"rnF""'.., inom RS
respektive medarbetare

Kontroll av att rekryteringsprocessen
HR direktör

Bisysslor inom RS förvaltningar
samt inom ramen för regiondirektörens

Kontroll av att bisysslor är anmälda,
nn,1ko,nt1'" samt dokumenterade.
rade.

HR direktör
IHR

1 september 2015
till 31 auausti 2016

Kontroll av åtgärder vidtas vi felaktig
leveranskvalitet (rätt enligt
beställning) - Vite, reducering av pris,
"Ic,rl<r,nnl'
etc,
IEkonomidirektör
etc.

~ti('knr(",

ramavtal

Stickprov
x antal tillfällen och x

Kontroll av att måltidsprocessen är
ändamålsenlig ur ett
inschef måltid

inistrativ
utvecklingsdirektör
Chef IT-Tele
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Licensh

Kontin

Administrativ
Kontroll av att kontinuitetsplaner finns IAdministrativ
utvecklinasdirektör
och är testade.
testade,
utveckli
sdirektör

1 september 2015
auausti 2016
till 31 a
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Ärendenr RS 2015/811
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2016-01-04

Regionstyrelsen

Revidering av Internationella strategin
förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner förslaget till projektdirektiv för Revidering av Region
Gotlands Internationella strategi.
Sammanfattning
De prioriterade frågorna och sakområdena i nuvarande Internationella strategin har
varit omfattande och för att uppnå större framgång behöver de ses över och smalnas
av. Det internationella arbetet behöver också tydligare kopplas till ordinarie
verksamhet inom Region Gotland. Även en översyn av de strategiska nätverken
behöver göras för att medlemskapen ska kunna optimeras.
Målet med revideringen är att höja kompetensen och förståelsen inom organisationen
när det gäller möjligheter till EU-medel och påverkansarbete samt skapa nya nätverk
och kontakter.

Bakgrund
Regionstyrelsen gav den 17 september 2015 ledningskontoret i uppdrag att initiera en
revidering av regionens Internationella strategi. Direktiv för revideringen har nu
framarbetats av näringslivsenheten på ledningskontoret.
Bedömning
Direktivet bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region Gotland och övriga
berörda aktörer på ön. Revideringsarbetet kommer vara nära kopplat till RUS-arbetet
som kommer påbörjas under 2016, där regionens prioriterade sakfrågor kommer

tbetar'

L \ning

o toret

Regiondirektör

Bilagor:

Projektdirektiv för revidering av Internationella strategin

Exp till:

Näringslivsenheten

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotlan
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Projekt- / förstudiedirektiv

Näringslivsenheten

RS 2015/811

Projekt- Iförstudiedirektiv
* Projekt
Revidering av Internationella strategin

* Projektledare

Projektstyrgrupp

Intressenter

Region Gotland, Inspiration Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet, näringslivsaktörer
med flera
*Bakgrund

I SKL:s Kommunkompass från 2014 framgår det att Region Gotland bör se över sitt
internationella arbete och framförallt prioriteringen av nätverken och utfallet av
nätverksmedlemskapen. Region Gotland är sedan lång tid tillbaka medlemmar i olika
Östersjönätverk och en utvärdering av dessa har påbörjats under 2015. Nätverken har lite
olika inriktning och syfte, tex påverkansarbete eller mer EU-projektutveckling.
När det kommer till EU-fmansierade projekt ute i verksamheten är sammanställningen över
dessa knapphändigt redovisad. Gotland har funnits med i projekt inom skolan, miljö, energi
med mera men tyvärr har resultaten inte alltid implementerats i verksamheten eller
kunskaperna spridits vidare utanför projekten.
I En av anledningarna till att det har blivit på detta sätt är att de internationella frågorna inte
I har setts som en integrerad del på alla nivåer. Omvärldsbevakningen har varierat och många
I

projekt har genomförts utan tydlig koppling till redan planerade aktiviteter.

*Syfte (varför?)

För att få en bättre förankring och större spridning av kunskap om möjligheter med
internationellt arbete behöver strategin revideras och tydliga mål behöver utformas.
Revideringen av strategin ska leda till nya arbetssätt och ett mer integrerat arbete. Tydliga
avgränsningar och prioriterade frågor gör att fler känner ansvar. I dagens globaliserade värld
påverkas vi mer än någonsin av vad som händer i vår omvärld och för att kunna ta till sig nya
kunskaper och slippa uppfmna hjulet själva hela tiden behöver vi skapa kontakter och kanaler

Näringslivsenheten
RS 2015/811
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

arg nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

36
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Region Gotland

för projekt och nätverkande utanför Godand/Sverige.
Projektbeskrivning

För att uppnå den förändring som behövs och för att få alla förvaltningar att tänka in
omvärldsbevakning i sitt arbete samt skapa de nätverk som behövs måste översynen få ta tid.
Det är även viktigt att det sker diskussioner angående prioriterade sakområden med politiken
under flera tillfållen.

I
I

.•

i På Ledningskontoret ftnns det gedigen kunskap av deltagande i Ostersjönätverken som bör
tas till vara. Men kunskap om tematiska nätverk ute i organisationen är mindre kardagt.
Därför bör översynen börja med kardäggning om tidigare arbete och analys av framtida
behov. Kardäggning och analys av arbetet bakåt är viktigt för att se vad som gjorts och vad
som behöver förändras för att kunna få till en långsiktig förändring. Analysen av framtida
behov visar vilka prioriteringar vi ska göra och vilket stöd som kommer behövas för att
uppnå målen.

att samla in information och förankra arbetet inom och utom organisationen kommer de
som tidigare funnits för internationella frågor att återskapas.
*Mäl för projektet

- Omvärldsbevakningen blir en naturlig del av Region Gotlands dagliga arbetet.
- Viljan och kunskapen att driva EU-projekt och påverkansarbete finns på alla
förvaltningar.
- Tydlig prioritering av sakfrågor och geografi finns
- Region Gotland har en tydlig strategi för arbetet och syftet med medlemskapet i
internationella nätverk.
- Region Gotland har ett starkt samarbete med andra på ön, i Sverige och internationellt i
prioriterade sakfrågor.
- Kunskapen om EU:s inverkan på gotländska beslut har fördjupats.
- Region Gotland tillvaratar kunskap från projekt och nätverksträffar på ett mer effektivt
sätt.
Beslutspunkter

Regionstyrelsen antar direktivet för översyn av Internationell strategi 4 februari 2016
Regionstyrelsen antar Internationell plan november 2016
Fullmäktige antar Internationell plan december 2016

, Aterrapportering om arbetets gång kommer att göras kontinuerligt till
i Koncernledningsgruppen och Regionstyrelsen. Både i form av konkreta punkter att ta
I ställning till men även i diskussions form där frågor ställs emot varandra för att kOlnma fram
i till prioriteringar. Tanken är att den reviderade strategin ska komma upp i november 2016 för
I beslut hos Regionstyrelsen och i Fullmäktige i december 2016.
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Projektdirektiv

Kommunikation

Kopplingar till andra projekt/uppdrag

I Revideringen kommer vara ~n'-ä'-ra~ko-.Cp--p~la~d~till~·~R~U~S~--a·~rb~et~e~t,~T~illväxtarbetet samt övrigt
I

utvecklingsarbete.

I

*Slutdatum

6-12-31
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

För att ge en bild av vilka av Region Gotlands frågor som även flnns på EU:s agenda
hänvisas till SKL:s senaste nummer av "På gång inom EU"
(http://webbutik.skl.se/sv / artiklar/pa-gang-inom-eu-varen-2015.html) . SKL:s skrift "EU i
lokalpolitiken" visar på hur EU påverkar på lokal nivå
i-Iokalpolitil<.en.h tml).
Projektorganisation

Arbetsgrupp, referensgrupp med
bestående av KLG.

~änstemän,

referensgrupp med politiker, styrgrupp

Referensgrupp

Personer från samtliga förvaltningar. Internt/externt nätverk som ska startas under 201
Projektbudget
"'-V.LU.L]"'--...

Kodsträng
Ansvar

genomföras inom ordinarie arbete.

Konto

Aktivitet

6110
*Datum

2016-01-04
*Underskrift

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/602

Äsa Högberg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum 3 december 2015

Regionstyrelsen

Förvärv av reversfordran - Skälsö AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Gotlands Filmfond AB:s förslag till hantering
av fordran.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2015-04-22, § 107 att Region Gotland övertar den fordran
på 1,5 miljoner kronor som Gotlands Filmfond AB har på Skälsö AB och att
regionen ställer ut en revers på motsvarande belopp till Gotlands Filmfond AB.
Efter beslut har Gotlands Filmfond på nytt gått igenom handlingarna och i
samband med detta noterat att det avtal avseende marknadssamverkan som
ytterst ligger till grund för den aktuella fordran hade träffats den 4 december
2009 mellan Gotlands Filmfond AB och bolaget Nordret AB (556594-9145) tidigare kallat DK KAJ Fårösund AB - och inte Skälsö AB. Ett gäldenärsbyte
kräver borgenärens samtyckte, d.v.s. samtycke från Gotlands Filmfonds
styrelse. Ett sådant samtycke till att Skälsö AB skulle ha trätt in i avtalet om
marknadssamverkan istället för Nordret AB saknas.
Med anledning av det anförda avser Gotlands Filmfond AB att, för egen och
Region Gotlands räkning driva in den fordran som grundas på avtalet om
marknadssamverkan, från Nordret AB. Når Gotlands Filmfond framgång ska
inbetalt belopp till fullo räknas av mot den reversfordran som Gotlands
Filmfond har mot Region Gotland till följd av beslutet i RS. Gotlands Filmfond AB
kommer att hålla Region Gotland underrättad om utvecklingen.

Bedömning

\

Ledningskontoret stödjer Gotlands Filmfond AB:s förslag.

Bilagor:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Änr

2015 -1U- Oh
REGION GOTLAND
Regionstyrelsen

Region Gotland

Med referens till tidigare beslut i regionstyrelsen om
förvärv av reversfordran (RS 22 april 2015, § 107)
Regionstyrelsen beslutade den 22 april 2015 (§ 107) att mot revers förvärva en
fordran som Gotlands Filmfond AB har förmodat sig ha gentemot Skälsö AB
(556572-8580).
Gotlands Film fond har därefter på nytt gått igenom handlingarna och i
samband med detta noterat att det avtal avseende marknadssamverkan som
ytterst ligger till grund för den aktuella fordran hade träffats den 4 december
2009 mellan Gotlands Filmfond AB och bolaget Nordret AB (556594-9145) tidigare kallat DK KA3 Fårösund AB - och inte Skälsö AB. Ett gäldenärs byte
kräver borgenärens samtyckte, d.v.s. samtycke från Gotlands Filmfonds
styrelse. Ett sådant samtycke till att Skälsö AB skulle ha trätt in i avtalet om
marknadssamverkan istället för Nordret AB saknas.
Med anledning av det anförda avser Gotlands Filmfond AB att, för egen och
Region Gotlands räkning driva in den fordran som grundas på avtalet om
marknadssamverkan, från Nordret AB. Når Gotlands Filmfond framgång ska
inbetalt belopp till fullo räknas av mot den revers fordran som Gotlands
Filmfond har mot Region Gotland till följd av beslutet i RS den 22 april 2015
(§ 107). Gotlands Filmfond AB kommer att hålla Region Gotland underrättad
om utvecklingen.
sen i Gotlands Filmfond AB

Stefan Persson
Styrelseordförande Gotlands Filmfond AB
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Ärendenr RS 2015/657
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 23 november 2015

Regionstyrelsen

Trygg politikerpension
Förslag till beslut i regionfullmäktige
• Pensionslösning för förtroendevalda, som Försäkringsstrategi AB erbjuder för
samtliga förtroendevalda som omfattas av Bestämmelser om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL), godkänns.
• Under förutsättning att ovanstående pensionslösning godkänns antas de
förändringar av OPF-KL som är en förutsättning för denna pensionslösning.

Bakgrund
Före valet 2014 skedde ingen pensionsavsättning på sammanträdesarvoden.
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 Bestämmelser om pension och omställningsstöd
för förtroendevalda (OPF-KL). Reglerna gäller för de förtroendevalda som efter
valet 2014 utsågs till olika förtroendeuppdrag. OPF-KL innehåller förutom regler för
omställning även regler för pensions avsättning. Enligt det nya regelverket görs
pensionsavsättning på alla sammanträdes arvoden med 4,5 % av
sammanträdesarvodet. I de fall sammanträdesarvodena under ett kalenderår
understiger 1,5 % av inkomstbasbeloppet (2015 871,50 kr) sker ingen
pensionsavsättning. Istället utbetalas motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde.
OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av gamla regler, PBF-KL eller
PRP-KL, eller uppbär pension för dessa avtaL
Ett syfte med OPF-KL var att åstadkomma ett regelverk som liknade de
omställnings- och pensionsavtal som finns för flertalet arbetstagare på svensk
arbetsmarknad. Det finns dock mer begränsade möjligheter då en vanlig
~änstepensionsförsäkringslösning inte kan tecknas till förmån för de förtroendevalda
i och med att inget anställningsförhållande föreligger.
Möjligheterna för en förtroendevald att påverka hur pensionsavsättningen ska
placeras, utbetalningsperiod, utse förmånstagare är därför mer begränsade än i en
~ änstepensionsförsäkring.
Pensionsavgiften på arvodena kommer också att tas som upp som en skuld i
regionens balansräkning.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

RS 2015/657

Förslag till försäkringslösning

Pensionskonsulten Försäkringsstrategi AB har tagit fram ett erbjudande som
tillgodoser möjligheten för förtroendevalda att själva kunna välja placering och också
utse förmånstagare. Försäkringsstrategi AB har upphandlat en lösning med
försäkringsbolaget Brummer & Partners som ska sköta placeringen av
pensionspengårna. Det är för närvarande den enda lösning som erbjuder andra
möjligheter än strikt tillämpning av OPF-KL.
Utfästelse om Trygg politikerpension, se bilaga 1
Sveriges Kommuner och Landstings syn

Sveriges Kommuner och Landstings( SKL) syn på lösningen är att man inte ser några
hinder för lösningen men kan inte ge rekommendationer om enskilda leverantörer av
pensionslösningar.
Fördelar för den förtroendevalde

Fördelar för de förtroendevalda är att man kan styra över placeringen och risknivån,
man kan själv besluta om utbetalningstid av pensioner och man kan välja
förmånstagare.
Man kan göra ett aktivt val av fonder eller genom "ickeval" att helt överlåta till
Brummer & Partners att sköta placeringen i en så kallad multy- strategyfond med låg
risk. "Ickevalsfonden" placerar på ett sådant sätt att man undviker de största
svängningarna på börsen. D v s när börsen går ner går inte den fonden ner lika
mycket och när börsen stiger går den fonden inte upp lika mycket som börsen.
Etik

Vill man vara säker på att pensionsmedlen placeras med vissa etiska krav måste man
göra ett aktivt val av fond. Det kan inte garanteras i "ickevalsfonden".
Administrativa fördelar

Lösningen innebär också en förenklad administration för regionen.
Nuvarande lösning ställer krav på registerhållning, pensionsskuldberäkning och
administrativa rutiner såsom bl. a hanterande av utbetalningstider, ansökningar om
pensionsutbetalning, information till de förtroendevalda. Den administrativa
hanteringen kommer att öka efter varje mandatperiod när nya förtroendevalda
tillträder.
Eventuella nackdelar med lösningen.

Det fInns idag endast ett försäkringsbolag som erbjuder en lösning, Brummer &
Partners. Vad händer om de efter avtalsperiodens slut fInner att de inte är
intresserade av att fortsätta leverera denna försäkringsprodukt?
Försäkringsstrategi presenterar två alternativ. Antingen tecknar man avtal med en
annan försäkringsgivare. På sikt är det troligt att fler försäkringsbolag kan erbjuda en
godtagbar försäkringslösning. I så fall kan det befIntliga kapitalet hos Brummer &
Partners ligga kvar och förvaltas på samma sätt som tidigare alternativt kostnadsfritt
flyttas till den nya försäkringsgivaren. Det andra alternativet är att upphöra med
försäkringen och lägga upp en rutin för att hantera det på samma sätt som är avsikten
i nuvarande OPF-KL.
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Ärendenr
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Pensionsavgift

Pensionsavgift betalas med nuvarande regelverk in 31 mars kalenderåret efter att
arvodena utbetalats. Med Försäkringsstrategis erbjudande betalas pensionsavgiften in
senast 31 maj kalenderåret efter att arvodena utbetalats.
Kostnad

Om avtal tecknas med Försäkringsstrategi AB är kostnaden 15000 kr per kalenderår
(2015) därefter sker uppräkning med arbetskostnadsindex (AK1). Avtalsperiod
kopplas till mandatperioden. Det är också den period som FörsäkringsstrategiAB har
upphandlat med Brummer & Partners.
Behov av ändringar i nuvarande OPF-KL.

För att kunna sluta avtal om denna pensionslösning krävs revidering av nuvarande
bestämmelser om OPF-KL, se bilaga 2. Minsta avsättning 3,5 % av
inkomstbasbeloppet (2015 2034 kr) Vid lägre årsarvode betalas motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde. Ändringen kommer av att försäkringsbolaget inte
godkänner ett mindre belopp.
Förslag till nya bestämmelser om OPF-KL, se bilaga 3.

Bedömning
Förslaget till pensionslösning är till fördel både för den enskilde förtroendevalde och
för regionen som organisation. Det ger den enskilde förtroendevalde en större
möjlighet att påverka både placering av pensionsmedel, utbetalningstid och att utse
förmånstagare till försäkringen. Regionens administration förenklas och blir billigare
tt man slipper skuldföring, registerhållning, mm.

Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Utfästelse om Trygg politikerpension, Försäkringsstrategi AB
Bilaga 2 Revideringar av OPF-KL
Bilaga 3 Förslag till nya bestämmelser om OPF-KL
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Bilaga 1 RS 2015/657

UTFÄSTELSE OM TRYGG
POLITIKERPENSION
FÖR TRYGGANDE AV PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA ENLIGT

(OPF-KL)
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UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION
för tryggande av pension till förtroendevalda enligt (OPF-KL)

UTFÄSTELSE OM

TRYGG POLITIKERPENSION@

Denna utfästelse ersätter i tillämpliga delar OPF-KL. Det som inte regleras
utfästelse, regleras i Uppdragsgivarens pensionsreglemente OPF-KL.

j

denna

1 UTFÄSTELSE
Uppdragsgivaren har utfäst sig att löpande erlägga avgift till kapitalförsäkring med
pensioneringssyfte till förtroendevald enligt pensionsbestämmelser I antaget
pensionsreglemente för förtroendevalda.

2 TRYGGANDE AV UTFÄSTELSE
2.1 FÖRSÄKRING
För att säkerställa sin utfästelse enligt punkt 1 har Uppdragsgivaren tecknat en
kapitalförsäkring nedan kallad försäkringen, med den förtroendevalde som
försäkrad. Uppdragsgivaren är försäkringstagare och ägare till försäkringen, som i
alla avseenden och vid varje tillfälle utgör en kapitalförsäkring.

3 SAMORDNING/ ANTASTBARH ET/INTJÄNANDE
Pension som utgår enligt denna utfästelse samordnas inte med övriga pensioner,
som förtroendevalda kan vara berättigade att uppbära.

3.1

OANTASTBAR
Pension är intjänad och oantastbar i och med att Uppdragsgivaren inbetalat
pensionsavgift till försäkringen.

l enlighet med § 15 Pensionsbestämmelser OPF-KL, ansvarar Uppdragsgivaren för
att avgiften inbetalas.

3.2

INTJÄNANDE
Pensionsavgift erläggs till försäkring för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdraget är högst intill dess den förtroendevalde har fyllt I 32 a § LAS angiven
ålder, såvida den förtroendevalda inte tidigare omfattas av
pensionsbestämmelserna i OPF-KL vid uppdrag i Uppdragsgivaren.

4

PENSIONSAVGIFTER
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 30 juni följande år till en
kapitalförsäkring. Pensionsavgiften beräknas enligt § 5 Pensionsbestämmelser
OPF-KL.
Pensionsavgift inklusive avgift för särskild löneskatt understigande 3,5 procent av
intjänadeårets inkomstbasbelopp kan inte tryggas enligt denna utfästelse.

2
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4.1

EXTRA PREMIE MOTSVARANDE SÄRSKILD LÖNESKATT
För att täcka särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller avgift som
utbetalning enligt detta avtal kan föranleda ska Uppdragsgivaren, utöver den
avgift som bestämts i punkten 4, som extra premie inbetala ett belopp
motsvarande särskild löneskatt, beräknat på de avsättningar som gjorts enligt
punkten 4.

5

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Anvisas av Uppdragsgivaren

6

PLACERING
Pensionsavgiften inklusive särskild löneskatt placeras hos anvisad
försäkringsgivare. Därefter kan förändringar av placeringen göras t det är den
förtroendevalde som avgör och ansvarar för hur försäkringskapitalet ska placeras.
Gör den förtroendevalda inget aktivt val placeras pensionsavgiften i ett av
försäkringsgivaren förvalt placeringsalternativ.
Förtroendevald eller efterlevande till den förtroendevalde, kan i framtiden inte
ställa några krav på uppdragsgivaren oavsett vad vald placering gett för
ekonomiskt utfall.

7
7.1

ÅLDERSPENSION
UTBETALNING
Värdet av försäkringen, som beror av de placeringar som har gjorts, betalas ut
som en periodisk tidsbegränsad utbetalning,
Älderspension utbetalas månadsvis i efterskott fr o m månaden då den
förtroendevalde uppnår 65 års ålder och t o m månad innan den förtroendevalde
uppnår 70 års ålder.
Förtroendevald kan välja en annan utbetalningsålder och en annan
utbetalningstid, Utbetalningen kan dock påbörjas tidigast från den tidpunkt den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad och pågå under minst fem (5) år,

7.2

UTBETALNINGENS STORLEK
Pensionens storlek utgörs av inbetalada premier, avkastning minus skatter och
avgifter. Pensionsbeloppet ska vid varje utbetalningstillfälle minskas med
motsvarande vid varje utbetalningstillfälle gällande särskild löneskatt eller annan
liknande skatt eller avgift som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda.
Skulle Uppdragsgivaren vara skyldig att erlägga sådan skatt eller avgift som avses
I föregående stycke innan pensionen utbetalas ska Uppdragsgivaren ha rätt att
tillgodogöra sig ett belopp ur Försäkringen som motsvarar denna skatt eller avgift.

3
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8

ÄTERBETALNINGSSKYDD
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare
skall I första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet.
Den förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens
vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förm~nstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Förså kringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren.

9

SÄRSKILD LÖNESKATT M M
Uppdragsgivaren ansvarar för att särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller
avgift, som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda, redovisas och inbetalas till
skattemyndigheten.

10 FÖRUTSÄTTNINGAR
För försäkring tecknad enligt denna utfästelse gäller vad som anges i
försäkringsgivarens vid var tidpunkt gällande försäkringstekniska riktlinjer och
försä kringsvillkor.

11 TILLÄMPLIG LAG
på detta avtal och på rättsförhållanden som kan härledas ur detta avtal ska svensk
lag tillämpas.

4
©Försäkringsstrategi Pensionstjänst Sverige AB

49

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/657

Bilaga 2 RS 2015/657

Behov av revideringar i OPF-KL om erbjudandet från
Försäkringsstrategi AB ska antas
Pensionsbestämmelser
§ 5 Pensionsavgifter
Anmärkning, sista stycket
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinglregionen
endast om den för kalenderåret är högre än l,5 % av samma årsinkomstbasbelopp.
Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen,
landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form
av ersättning som inte är pensionsgrundande.

Andras till
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landsting/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 3,5 % av
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen, landstingetlregionen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning
hos respektive kommun, landsting eller region. Pensionsbehållningen innehåller
ett obligatoriskt efterlevandeskydd. Pensionsmyndigheten ska lämna information
till den förtroendevalde om den avgiftsbestämda pensionen, pgi och avsättning av
pensionsavgift.

Andras till
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för
ett kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i
enlighet med kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångs ersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
Andras till
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsavgiften enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad.

4 (12)

Region Gotland
Led ni ngskontoret

50

Ärendenr

RS 2015/657

Ansökan om avgifts bestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten fastställt.
§11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn
vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevande skydd till efterlevande barn
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevande skydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börj ar.

Andras till
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd.
Förmånstagare skall i första hand vara den förtroendevaldes
maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes
barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort
återbetalningsskyddet. Den förtroendevalde kan lägga till
återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande
försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande
sker genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som
anvisats av Försäkringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren
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Bilaga 3 RS 2015/657 Förslag till reviderat OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag att
tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald
lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år
när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landstinglregion har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.
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§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller får fårtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på
den fårtroendevaldes årsarvode året fåre avgångstid punkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som
längst till och med kalendermånaden innan den fårtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan fårsörjning.
Det ekonomiska omställningsstödet samordnas med annan förvärvsinkomst.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regenngen.
Anm Förtroendevalda som omfattas av PBF-KL kan träffa överenskommelse med regionen om att
erhålla omställningsstöd istället för visstidspension.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller får fårtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till fårtroendevald tidigast från
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan
utges får ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den
fårtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den fårtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära fårlängt ekonomiskt omställnings stöd krävs egen aktivitet från
den fårtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med fårvärvsinkomster.
Rätten att erhålla fårlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
fårtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.
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§ 7 Samordning
Omställningsersättningama enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfårdar. Den förtroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på
annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
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Pensions bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder. Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas
motiverade.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag att
tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familj eskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9 i
pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt
föräldraledighetslagen (Förl), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt
arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som
avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
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semesterformån eller tj änstepensionsformån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den fortroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och
med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den fårtroendevalde har fyllt i 32
a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
För fortroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialforsäkringsbalken (SFB) och
som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag fore mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
tid då den fortroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialforsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i forhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året
fore den fortroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften
avsätts till den fortroendevaldes pensionsbehållning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den for kalenderåret är högre än 3,5 procent av
samma års inkomstbasbelopp. Då fortroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp
direkt till den fOliroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Tryggande av pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en forsäkrad direktpension och avgiften for ett
kalenderår avsätts senast den 31 maj foljande år till en fårsäkring i enlighet med
kommunens riktlinjer for Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av
kommunen.
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den fortroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning
av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsavgiften enligt § 6,
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den fortroendevalde kan få allmän
pension utbetalad.
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 §
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt
§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller
akti vitetsersättning bevilj ades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut,
dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken kan lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månads ersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Återbetalningsskydd
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den
förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid
varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
FÖliroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkrings gi varen.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren.
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att
pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och fan1iljeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevande skydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfårdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension,
efterlevande skydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

12 (12)

58

Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/806
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 11 januari 2016

Regionstyrelsen

Ansökan om projektmedel för Leader Gute 2016-2017

Förslag till beslut
• Regionstyrelsen beslutar om utbetalning av medel för projektverksamhet för
Leader Gute, i enlighet med tidigare beslut i regionstyrelsen om medfinansiering,
med 5 489 291,13 kr för perioden 2016-2017. Medlen anvisas från återförda
medel från föregående leaderperiod.

Bakgrund
Enligt beslut fattat i regionstyrelsen (RS §184, 2015-05-28) ska Region Gotland
medfinansiera programmet Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Gotland
2015-2021.
Leadermetoden bygger på underifrånperspektiv, lokal förankring, samarbete mellan
näringsliv, ideella föreningar och offentliga organisationer. Leader Gute, som har
uppdraget att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Gotland, är en ideell
förening som är godkänd av Jordbruksverket. Föreningen bildades i slutet av augusti
2015. Föreningens styrelse, LAG, gruppen består av 21 ledamöter som tillsammans
representerar det gotländska samhället på bred front.
Varje leaderområde har fått en budget beviljad och Gotland har beviljats 56 903 265
kronor. Det krävs totalt 33% nationell med finansiering. Tidigare (RS 2015/685) finns
beslut om utbetalning av medel för driften av Leader Gute sekretariat för perioden
2015-2021. För projekthantering äskas nu medel för verksamhetsåren 2016-2017.
Projektverksamhet är planerad att bedrivas fram till 2021.
Enligt Jordbruksverkets, som är förvaltande myndighet för denna period, aktuella
tidplan konuner det att vara möjligt att ta emot projektstödsansökningar från slutet
av januari 2016. Under april är det möjligt att börja fatta projektbeslut.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

arg n r 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se
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Ärendenr

RS 2015/685

Bedömning
Mot bakgrund av det av regionstyrelsen tidigare fattade beslutet om medfinansiering
av programmet Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden kommer Region
Gotland att medfinansiera drift av sekretariat såväl som projektverksamhet. Vid
denna första utbetalning för projektverksamheten inom Leader Gute kommer
återförda medel från förra leaderperioden, vilka lednings kontoret förfogar över, att
användas.

Bilagor:

Bilaga 1. Äskande om medel till medfinansiering för genomförande av
lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Gotland 2016-2017
Bilaga 2. Leader Gute - budget för projektverksamheten 2016-2017

Exp till:

Näringslivsenheten
Enheten Ledning och kommunikation

2 (2)
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Äskande om medel till medfinansiering för genomförande av lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden på Gotland 2016 och 2017 (RS 2015/91)
Gotland har under två tidigare perioder varit leaderområden.1 förra perioden, 2007-2013
fanns Leader Gotland som fick pengar från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt
Fiskeområde Gotland som fick pengar via Fiskerifonden.
Leadermetoden bygger på underifrånperspektiv, lokal förankring, samarbete mellan
näringsliv, ideella föreningar och offentliga organisationer. Det är en ideell förening, Leader
Gute, som har uppdraget att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Gotland, som är
godkänd av Jordbruksverket för den kommande perioden 2015-2020. Föreningens styrelse,
LAG-gruppen, består av 21 ledamöter som tillsammans representerar det gotländska
samhället på bred front.
Vi på Gotland har valt en flerfondsstrategi, vilket är en ny möjlighet i denna omgång. Det
innebär att vi kommer att finansiera projekt med medel från fyra olika EU-fonder:
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, havs- och fiskerifonden, regionalfonden samt
socialfonden.
Varje leaderområde har fått en budget beviljad. Det krävs totalt sett 33 procent nationell
medfinansiering. Gotland har beviljats 56903265 kronor. Av denna summa har vi avsatt
11 380653 kronor till driften. De pengarna går till kanslifunktionen, lAG-möten,
marknadsföring, uppföljning m.m. Enligt våra beräkningar ska kansliet vara igång strax efter
årsskiftet 2015-2016. Separat äskande har gjorts för medfinansiering till driften.
Enligt Jordbruksverkets (förvaltande myndighet) aktuella tidsplan kommer det att vara
möjligt att ta emot projektstödsansökningar från januari 2016, handläggningen ska kunna
starta när IT-stödet är färdigt i mars och de första besluten beräknas kunna tas i april.
Vi kommer att lägga stor vikt vid att få igång projektverksamheten snabbt. Det finns
sannolikt ett uppdämt behov eftersom det på grund av förseningar med programmen, har
varit ett mellanrum mellan den förra programperioden och den innevarande. Bland annat
kommer vi att skapa några egna paraplyprojekt för att mobilisera krafterna för andra
projekt. Detta är väsentligt för att komma igång med de nya möjligheterna som ges i och
med flerfondslösningen. Leadermetoden är helt ny när det gäller regionalfonden och
socialfonden.
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Vår projektbudgeto~fattar 45522612 kronor för hela programperioden. Denna summa
inkluderar 33 procents offentlig medfinansiering.
Till att börja med äskar vi medel från Region Gotland för projektverksamheten under 2016
och 2017. (se bifogad budget).
Det innebär att vi äskar 2 319 000 kronor för år 2016 och 4132462 kronor för år 2017.
Vi hänvisar till Ärendenr RS 2015/91) Beslut om medfinansiering.

· 7 november 2015
('"

.....:. ---~

...•. ~....... ;;;~...

Gunilla LexelI
Vice ordförande
Leader Gute
Bankkonto: 8055-6 04513056-4, Sparbanken Gotland

Bilaga 1. Budget leader Gute drift

BILAGA l: Leader Gute - budget för projektverksamheten 2016-2020, genomförande av lokal utvecklingsstrategi för Gotland
2020
2019
2016
2017
2018
2016-2020
inkloffentlig
medfina nsierin
g
45 522 612,00 kr
7 000000,00 kr
12 522 612,00 kr
12000000,00 kr
10 000 000,00 kr 4 000 000,00 kr
varav offentlig
medfinansieri
ng 33%

15 022 461,96 kr

2 310 000,00 kr

4 132 461,96 kr

3 960000,00 kr

3 300 000,00 kr

2021

1 320000,00 kr

Detta visar hur vi hoppas och tror att beslutsflödet ska se ut och med den budget
Leader Gute nu har fått.
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Helena Wottle

RS 2015/586
8 januari 2016

Regionstyrelsen

Bedömningskriterier för ärenden beredda i Region Gotland
Förslag till beslut
• Handläggare ska, i sin professionella bedömning och beskrivning av ärenden, ta
hänsyn till följande kriterier: bamrätt, landsbygdssäkring, jämställdhet, mångfald,
miljö och ekonomi. Hur detta ska redovisas ska tills vidare avgöras av
handläggaren.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ge förslag till implementering aven
formaliserad rutin för konsekvensanalyser gällande barnrätt, landsbygds säkring,
jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. I förslaget ska även redovisas
beräkning av handläggningstider och resursbehov för föreslagen rutin. Rutinen
bör vila på det ansvar handläggaren har för en relevant och systematisk
handläggning.

Bakgrund

Regionstyrelsen fick i uppdrag av fullmäktige (§ 69 2014-04-28) att bl.a. implementera
bamkonsekvensbedömningar. Detta som ett led i det ungdomsdemokratiarbete som
letts av IDA-gruppen (inflytande, delaktighet och ansvar). Gruppen var sammansatt
av politiska representanter från bam- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden samt berörda ~änstemän. Fullmäktige hade 2010 gett IDA-gruppen
uppdraget att utforma en metod barnkonsekvensbedömningar i ärendeberedningen.
Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C) yrkade i en motion 2013-04-22 att Region

Godand skulle införa landsbygds säkring av alla politiskt fattade beslut för att
därigenom bidra till en hållbar utveckling på hela Gotland. Regionfullmäktige biföll
motionen i § 13 2014-02-20. Motionen omfattade en arbetsmetod enligt
Flataklocksmodellen och ledningskontoret bedömde då att denna metod kunde
användas inom Region Godand.
Beskrivning

Ledningskontoret arbetar med förslag till formalisering av konsekvensanalys
anpassad efter de handläggningsresurser som finns vid kontoret. Ett arbetssätt som
belyser olika centrala och prioriterade perspektiv är relevant för att framställa
politiskt hållbara underlag för beslut. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om
den effekt nya arbetsmoment har på en redan slimmad process och organisation. Ett
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alltför styrt arbetssätt kan även riskera att ta ifrån politiken dess grundläggande
ansvar i olika frågor genom att ~änstemäns handläggning sträcker sig för långt.
Därför är det viktigt att vara medveten om gräns snittet mellan ärendehandläggare
och politik.
Kriterier gällande jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi har särskilts som
lämpliga för ärendebedömningen med anledning av deras centrala roll för
handläggning inför politiska beslut inom Region Gotland.
Som ett led i den administrativa samordningen och koncernstyrningen inom regionen
arbetar ledningskontoret med gemensamma mallar och instruktioner gällande
administrativa rutiner. En praktisk lösning gällande bedömningskriterier kan i detta
sammanhang innebära att kriterier listas i den mall för ~änsteskrivelse som framtagits
för hela regionen. I mallen skulle då också finnas en länk till utförligare instruktion
för handläggning av vart och ett av de sex föreslagna kriterierna.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att handläggare, i sin professionella bedömning och
beskrivning av ärenden, ska ta hänsyn till följande kriterier: barnrätt,
landsbygds säkring, jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. Hur detta ska
redovisas ska tills vidare avgöras av handläggaren.
Ledningskontoret bör få i uppdrag att ge förslag till implementering aven
formaliserad rutin för konsekvensanalyser gällande barnrätt, landsbygds säkring,
jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. I förslaget ska även redovisas beräkning
av handläggningstider och resursbehov för föreslagen rutin. Rutinen bör vila på det
ansvar handläggaren har för en relevant och systematisk handläggning.
Beslutsunderlag

Regionfullrnäktige § 13 2014-02-20 Motion (C) om landsbygds säkring
Regionfullrnäktige § 69 2014-04-28 Barnkonsekvensanalyser. Modell, anvisningar och
checklista. IDA-gruppens fortsatta uppdrag

Regiondirektör

Skickas till
Ledningskontoret - kanslienheten

Bilaga
Exempel pä utformning av mall med instruktion för bedömningskriterier.
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Bilaga

Regionstyrelsen

Exempel p§ utformning av mall med
instruktion för bedömningskriterier.

Bedömningskriterier för ärenden beredda i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Anvisning: Förslag till beslut i fullständig mening i presens. Numrera förslagen
om de är två eller flera.

Sammanfattning

Anvisning: En sammanfattning av ärendet ska alltid skrivas. Denna text används i
protokollet och kan vara drygt en A4-sida lång.
Ärendebeskrivn i ng

Anvisning: Vid behov skrivs en längre beskrivning av ärendet som endast finns i
*nsteskrivelsen.
Beskriv också om eventuella lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler finns som
påverkar ärendet.
Bedömning

Anvisning: Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Här redovisas konsekvensanalyser för barnrätt, landsbygdssäkring, jämställdhet,
mångfald, miljö och ekonOlni samt övriga för sammanhanget relevanta analyser.
Instruktion för bedömningskriterier finns här: http://insidan.gotland.se/ 44138.
Besl utsu nderlag

Anvisning: Namnge de handlingar (t ex motion, remiss, ansökan) och vilket datum de
är inkomna eller fastställda. Ange även denna ~änsteskrivelse. Detta överförs till
protokollet.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 13

Motion. Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut
RS 2013/270
- Motion 2103-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-06
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 375

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C) har i en motion yrkat "att Region Gotland inför
landsbygds säkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar
utveckling på hela Godand". De anför att det är dags för den av regeringen införda
landsbygdssäkringen, den så kallade Flataklocksmodellen, även för politiska beslut som
tas inom Region Godand. Med landsbygdsäkring menar de "att innan beslut fattas ska
Region Godand ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt."
på så att det "gagnar alla medborgare" så att det blir rättvist och väl grundat även från
ett geografiskt perspektiv.
Ledningskontoret har i sitt yttrande redogjort för hur regeringen arbetar med
Flataklocksmodellen. De redogör även för Region Gotlands nuvarande regionala arbete.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det, med den struktur som i dag finns, ges
goda möjligheter att framföra landsbygdens olika behov och väga dem i de beslut som
tas. "De mål och som satts av Region Godand berör hela Godands hållbara utveckling
och stad och land har aldrig särskiljts."
Vad avser Flataklocksmodellen har kontoret bedömt att den struktur som denna modell
arbetar med kan tydligt överföras till Region Gotland arbetsstruktur.

Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas.
Aliförallde
Anförande hölls av Lan- Thomsson (e), Ake Sve1lJJon (S), Eva Nypelius (C), B7ittis Benzler

(V), Bo Bjijrkman (S), S t~lan NypeliuJ (C) och Jen,!y Guteäng (1\1).
Expedieras:
Alla nämnder och bolag
Ledningskontoret Näringsliv

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-04-28

Protokoll

Rf § 69

Barnkonsekvensanalyser. Modell, anvisningar och checklista.
IDA-gruppens fortsatta uppdrag
KS 2011/579
- (Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 39)
- (lDi\-gmppen 2010-05-03)
(Regionstyrelsen 2011-10-28, § 264)
- (Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-04, § 45)
- Ledningskontoret 2014-02-26, ink!. bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar
Regionstyrelsen 2014-03-27, § 90

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja utbildning i barnets rättigheter samt att
under hösten 2014 följa upp och rapportera implementeringen av
barnkonsekvensbedömningar. Uppdraget utförs inom befIntlig budgetram.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveclda former för demokratiarbete
tillsammans med ungdomar på Godand inom ramen för nämndens resurser.
Uppdragets inriktning, med ett tydligt samhällsperspektiv och fokus på inflytande
och ansvar, förutsätter att nämnden tar initiativ till dialog med övriga nämnder och
styrelser. Nämnden ska rapportera ungdomsdemokratiarbetet till region fullmäktige
två gånger varje mandatperiod. Detta uppdrag ersätter beslut om ungdomspolitiskt
program och IDA-gruppen från 2004-08-26 (IZs § 233).

Ungdomsdemokratiarbetet har utvecldats i olika former under de senaste 15 åren.
Projektverksamhet övergick efter beslut i kommunstyrelsen (IZs § 233, 2004-08-26) i en
permanentad form under ledning av den så kallade IDA-gruppen (inflytande, delaktighet
och ansvar). Den politiska ledningen utgjordes av ordförande i barn- och
utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden. Till gruppen knöts en
tjänsteman från vardera förvaltningen. Under de senaste åren har barn- och
utbildnings förvaltningen lämnat IDA-gruppen som leds av ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och en ledamot ur barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med
avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen. Verksamheten har under åren
prövat olika former som ungdomslotsar, ungdoms forum och ungdomsråd.
Kommunfullmäktige uppdrog 2010 åt IDA-gruppen att utforma en checklista för
barnkonsekvensbedömningar och genomföra utbildningar för att införa denna metod i
ärendeberedningen.
JortJ.

Utd ragsbestyrka nde:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-04-28

Rf § 69 forts.
Under 2012-2013 har därför delar av IDA-gruppens resurser använts för att utbilda
nämnder och styrelser om bamrättsfrågor och bamkonsekvensbedömningar inför
politiska beslut. En modell för bedömning av konsekvenser för flickor och pojkar har
utvecklats och integrerats i regionens ärendehanteringssystem.
Under 2012 engagerade ledningskontoret sig i uppdraget för att komplettera IDAgruppen som personellt hade mycket begränsade resurser för att genomföra uppdraget.
Kultur- och fritidsnämnden hemställde 2013-06-04 till regionfullmäktige att arbetet med
utbildning och implementering av bamkonsekvensanalys överlämnas till ledningskontoret, samt att ungdomsdemokratiarbetet fortsätter inom ramen för IDA-gruppen
med bibehållna resurser.

LedningJkontoret har i samarbete med IDA-gruppen hållit samman uppdraget att utbilda
om barnrättsfrågor och bamkonsekvensanalyser och integrerat detta med jämställdhetsutbildning. Samtliga nämnder och regionstyrelsen har utbildats och likaså berörda
tjänstemän inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, ledningskontoret, samhällsbyggnads förvaltningen och teknil\:förvaltningen. Utbildning av återstående förvaltningar planeras under 2014.
Ledningskontoret bedömer i samråd med IDA- gruppen och kultur- och fritidsförvaltningen att det är ett koncernstyrningsuppdrag att säkra att bamrättsfrågor beaktas
i ärendeberedning. Därmed bör det vara ledningskontorets uppdrag.
Ungdomsdemokratiarbetet berör samtliga nämnder. Det förutsätter en väl fungerande
och lättillgänglig kontaktyta för ungdomar, samt medarbetare med god kompetens och
förtrogenhet med ungdomars villl\:or och förutsättningar. Därmed bedömer ledningskontoret och kultur- och fritids förvaltningen gemensamt att ungdomsdemokratiuppdraget bör ges till kultur- och fritidsnämnden.
Expedieras:
IDA-gruppen
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Utdragsbestyrka nde:
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RS 2015/833
8 januari 2016

Regionstyrelsen

Avgifter för intyg
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta:
•

Fastställa grupperingen av avgifter i grupperna avgiftsfria intyg, subventionerade
intyg och intyg till självkostnadspris.

•

Fastställa avgiftsfrihet för intyg enligt bifogad lista.

•

Fastställa priset för subventionerade intyg enligt bifogad lista till rådande
pa tientavgift

•

Fastställa avgift för övriga intyg enligt bifogad lista som inte utgör sjukvård till
självkostnadspris. Om möjligt sätts självkostnadspriset till ett fast beräknat
belopp, annars tillämpas timdebitering med 2S0 kr för varje påbörjad 1S-minuters
period.

•

Förändringen träder i kraft 2016-03-01

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens möjlighet att avgifts belägga verksamheten regleras i Hälso- och
sjukvårdslagen. Eventuella avgifter, som i Hälso- och sjukvårdslagen benämns
vårdavgifter, beslutas av region fullmäktige. Möjligheten att ta ut vårdavgifter begränsas
av regler om högkostnadsskydd, samt av vissa regler i förordningen om statsbidrag. Viss
lagstiftning, som t.ex. Smittskyddslagen, innehåller även regler för hur vårdavgifter får tas
ut.
Förebyggande hälsovård, vaccinationer i sjukdomsfärebyggande syfte, screening, intyg
och åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård, regleras inte avgiftsmässigt i Hälso- och
sjukvårdslagen. Landstingen/Regionerna är för dessa områden fria att inom
Kommunallagens regler, sätta avgifter.
De avgifter som Region Gotland har i dagsläget för intyg och åtgärder som inte utgör
hälso- och sjukvård, bygger till en stor del på den s.k. "gula taxan". Gula taxan var en av
staten fastställd taxa, som bestämde vad samtliga vårdgivare med statlig ersättning, fick ta
i avgift av patienter.

1(2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

70

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse

RS 2015/833

Avgifter för intyg och åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård bör sättas enligt
nedanstående principer:
1. Enligt reglering i lag och författning där sådan finns.
2. Enligt beslut av regionfullmäktige om avgiftsbefrielse för intyget eller åtgärden av
särskilda skäl.
3. Om intyget ges i syftet att skydda patientens hälsa skall en avgift motsvarande normal
patientavgift, utgå. Skrivs intyget av läkare inom den specialiserade vården, är detta i
dagsläget 300 kronor. Skrivs intyget av läkare inom primärvården eller av annan
vårdpersonal, är avgiften i dagsläget 200 kr.
4. För övriga intyg och samtliga åtgärder som inte utgör sjukvård, sätts avgiften till den
självkostnad som verksamheten har för intyget/ åtgärden. Om möjligt skall
självkostnadspriset vara ett fast beräknat belopp. Är detta inte möjligt tillämpas
timdebitering, med 250 kronor för varje påbörjad 15 minuters period.
5. För intyg som ges av annat skäl än att skydda patientens hälsa, utgår mervärdesskatt
enligt Lagen om mervärdeskatt. För åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård utgår
normalt också mervärdeskatt.
Bedömning

Ledningskontoret har inga invändningar mot hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Det är viktigt att det finns en tydlig avgiftshandbok där medborgarna får information
om vilka avgifter som gäller.
Beslutsunderlag

HSN (2015/547) § 148,2015-12-15
Tjänsteskrivelse Ledningskontoret 2015/833

Regiondirektör
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PROTOKOLL
Sammantrlidesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-12-15

Hälso- och sjukvårdsnämndclls arbetsutskott

2015-12-02

HSN § 148 Avgifter för intyg
HSN 2015/547 Tjänsteskrivelse reviderad 3 december 2015

Hälso- och sjukvärdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att
o

ID.

ID

ID

Fastställa grupperingen av avgifter i grupperna avgiftsfria intyg, subventionerade
intyg och intyg till självkostnad.
Fastställa avgiftsfrjhet av intyg enligt bifogad lista
Fastställa p1'iset fÖl' subventionerade intyg enligt bifogad lista till normal
patientavgift
Fastställa att avgiften för övriga intyg enligt bifogad lista som inte utgör sjukvård
är självkostnadspris. Om möjligt sätts självkostnadspriset till ett fast beräknat
belopp. Annars tillämpas titndebitering med 250 la:onol' för varje påbörjad 15
minuters period

ID

Taxorna gäller from 2016-03-01

Bakgrund Au § 141
Hälso- och sjukvårdens möjlighet att avgiftsbelägga verksamheten regleras i Hälso- och
sjukvårdslagen. Eventuella avgifter, som i I-Iälso- och sjukvårdslagen benämns
vårdavgifter, beslutas av Regionfullmäktige. Möjligheten att ta ut vårdavgifter begränsas
av regler om högkostnadsskydd, samt av vissa regler i förordningen om statsbidrag. Viss
lagstiftning, som t.ex. Smittskyddslagen, innehåller även regler för hur vårdavgifter får tas
ut.
Förebyggande hälsovård, vaccinationer i sjukdomsförebyggande syfte, screening, intyg
och åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård, regleras inte avgiftsmässigt i Hälso- och
sjukvårdslageu. Landstingen/Regionerna är för dessa områden fria att inom
Kommunallagens regler, sätta avgifter. Kommunallagens begl'änsning är j princip att
avgiften aldrig får vara större än den faktiska kostnad landstingen/ regionerna har haft för
den tjänst som avgiften avser.

Utdragsbestyrkande

15
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PROTOKOLL
Sammullträdesdllhrrn

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-12-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-12-02

De avgifter som Region Godand har i dagsläget för intyg och åtgärder som inte utgör
hälso- och sjukvård, bygger till en stor del på den s.k. "gula taxan". Gula taxan var en av
staten fastställd taxa, som bestämde vad samtliga vårdgivare med stadig ctsättning, fick ta
i avgift av patientet. Några egendiga principer för hur Region Gotland skall avgiftsbelägga
dessa intyg och åtgätdet har aldrig beslutats, utan den "ätvda" prislistan hat fått gälla så
länge.

Yrkande
Ordförandcn yrkat att fÖivaltningen får i uppdtag att revideta rubtiken och
beslutsformuleringarna, enligt de diskussioner som fötts vid mötet.
Ordförandcn finnet' att förslaget bifalls.

Arbetsutskottets beslut
Förvaltningen fåt l uppdtag att revidera rubtiken och beslutsformuletingarna, enligt de
diskussionet som fÖl18 vid mötet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslåt Regionfulhnäktige att besluta att
G

e
G

e

El

Fastställa grupperingen av avgiftet i gtupperna avgiftsfria intyg, subventionerade
intyg och intyg till självkostnad.
Fastställa avgiftsfrihet av intyg enligt bifogad lista
Fastställa ptiset för subventlonetade intyg enligt bifogad lista till normal
patientavgift
Fastställa att avgiften för övriga intyg enligt bifogad lista som inte utgör sjukvård
är självkostnadspris. Om möjligt sätts självkostnadspriset till ett fast betäknat
belopp. Annars tillämpas tlmdebitcring med 250 kronor för varje påbötjad 15
minuters period
Taxorna gäller from 2016-03-01

Expedieras:
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvSrdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/547

Mats Englund, controller

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 december 2015

Hälso- och sjukvärdsnämnden

Avgifter för intyg
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att:
•

Fastställa grupperingen av avgifter i grupperna avgiftsfria intyg,
subventionerade intyg och intyg till självkostnad.

•

Fastställa avgiftsfrihet av intyg enligt bifogad lista

•

Fastställa priset för subventionerade intyg enligt bifogad lista till normal
patientavgift.

•

Fastställa att avgiften för övriga intyg enligt bifogad lista som inte utgör
sjukvård är självkostnadspris. Om möjligt sätts självkostnadspriset till
ett fast beräknat belopp. Annars tillämpas timdebitering med 250
kronor för varje påbörjad 15 minuters period.

•

Taxorna gäller from 2016-03-01

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdens möjlighet att avgiftsbelägga verksamheten regleras i
Hälso- och sjukvårdslagen. Eventuella avgifter, som i Hälso- och
sjukvårdslagen benämns vårdavgifter, beslutas av Regionfullmäktige.
Möjligheten att ta ut vårdavgifter begränsas av regler om högkostnadsskydd,
samt av vissa regler i förordningen om statsbidrag. Viss lagstiftning, som t.ex.
Smittskyddslagen, innehåller även regler för hur vårdavgifter får tas ut.
Förebyggande hälsovård, vaccinationer i sjukdoms förebyggande syfte,
screening, intyg och åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård, regleras inte
avgiftsmässigt i I-Iälso- och sjukvårdslagen. Landstingen/Regionerna är för
dessa områden fria att inom Kommunallagens regler, sätta avgifter.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ärendenr HSN 2015/547

Mats Englund, controller

Kommunallagens begränsning är i princip att avgiften aldrig får vara större än
den faktiska kostnad landstingen/regionerna har haft för den tjänst som
avgiften avser.
De avgifter som Region Gotland har i dagsläget för intyg och åtgärder som inte
utgör hälso- och sjukvård, bygger till en stor del på den s.k. "gula taxan". Gula
taxan var en av staten fastställd taxa, som bestämde vad samtliga vårdgivare
med statlig ersättning, fick ta i avgift av patienter. Några egentliga principer för
hur Region Gotland skall avgiftsbelägga dessa intyg och åtgärder har aldrig
beslutats, utan den "ärvda" prislistan har fått gälla så länge.
Sammanställning av antal utfårdade intyg och avgifter för dessa, medelvärde
för åren 2012-2014.
Medel 2012-2014
Primärvård
Kronor

Antal
Åtgärdstaxa 1

53

Åtgärdstaxa 2

340

Åtgärdstaxa 3
Åtgärdstaxa 4
Åtgärdstaxa 5
Summa

Länssjukvård

Totalt

Kronor

Antal

Kronor

Antal

4

O

56

85083

12

3083

353

88167

531

265333

65

32333

595

297667

30

22750

5

3750

35

26500

53

53333

26

25667

79

79000

1007

426500

111

64833

1119

491333

O

O

Bedömning

Avgifter för intyg och åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård bör sättas
enligt dessa principer
1. Enligt reglering i lag och författning där sådan finns.
2. Enligt beslut av Regionfullmäktige om avgifts be friels e för intyget eller
åtgärden av särskilda skäl.
3. Om intyget ges i syftet att skydda patientens hälsa skall en avgift
motsvarande normal patientavgift, utgå. Skrivs intyget av läkare inom
den specialiserade vården, är detta i dagsläget 300 kronor. Skrivs intyget
av läkare inom primärvården eller av annan vårdpersonal, är avgiften i
dagsläget 200 kr.
4. För övriga intyg och samtliga åtgärder som inte utgör sjukvård, sätts
avgiften till den självkostnad som verksamheten har för
intyget/ åtgärden. Om möjligt skall självkostnadspriset vara ett fast
beräknat belopp. Är detta inte möjligt tillämpas timdebitering, med 250
kronor för varje påbörjad i 5 minuters period.
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Mats Englund, controller

5.

För intyg som ges av annat skäl än att skydda patientens hälsa, utgår
mervärdesskatt enligt Lagen om mervärdeskatt. För åtgärder som inte
utgör hälso- och sjukvård utgår normalt också mervärdeskatt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltninigen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 (7)
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Ärendenr HSN 2015/547

Mats Englund, controller

Bilaga

Lista på aktuella intyg och åtgärder, grupperade efter föreslagna principer för
prissättning.

Avgiftsfria intyg, enligt statlig författning
Intyg eller udåtande om/ till/ för:

• Arbetsförmåga LOH
• Arbetsskadeförsäkring
• Assistansersättning
• Försäkringskassan udåtande
• Handikappersättning
• Högriskskydd för anställda/arbetsgivare
• Vård, på begäran av den som vårdats utfärdas enligt 3 kap §16
patientdatalagen (2008:355)
• Intagning på sjukhus, och om tiden för intagningen och utskrivningen, på
begäran av den som varit intagen, enligt 2§ förordningen (1996:933) om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
• Enligt LPT (tvångsvård sluten psykiatri) Vårdintyg enligt lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård på begäran av anhörig eller annan närstående
person.
• Enligt LPT (tvångsvård sluten psykiatri) Vårdintyg enligt lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård på begäran av annan myndighet
• Enligt LRV (tvångsvård sluten rättspsykiatri) Vårdintyg enligt lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
• Begäran om insats enligt LSS, lagen (1993:387) om stöd och service för vissa
funktionshindrade
• LHU grundat på journal eller liknande exempelvis i samband med
prognosförfrågan
• Närståendepenning (FK 3225)
• Patientförsäkring (PSR)
• Sjuk-, aktivitets- och rehabersättning, intyg som patienten eller
försäkringskassan kan begära
• Särskilt läkarudåtande (SLU) (FK 7264)
• Vårdbidrag
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Intyg med pris satt av statlig lörfattning
Intyg eller utlåtande om/ till/ för:
• Läkarintyg i brottsmål
• Enligt LVM (momsbefriad taxa) Lagen (1998:870 §9 om vård av
missbrukare (tvångsvård)
• Intagning för vård enligt LVM
• Enligt LVU (momsbefriad taxa) Lagen (1990:52) om vård av unga
(tvångsvård). Gäller även vid förnyad intagning enligt LVU §12 för vård på
ungdomsvårdsskola
• Bedömning om arbete innebär särskild risk för minderårigs hälsa och
säkerhet
• Polismyndighet angående misshandel
• Narkotikapåverkan, provtagning utförande (exkl analys). Begärd av annan
myndighet
• Rättsintyg/brottsmål

Avgiftsfria intyg beslutade av Region Gotland
Intyg eller utlåtande om/ till/ för:
• Adoptivbarn- hälsoundersökning inkl provtagning
• Bilstöd
• Blodgivare, kontroll
• Blodprov för undersökning av om patient haft rubella, för provtagningen i
samband med graviditet
• Bostadsanpassning/bostad för funktionshindrad
• Färdtjänst

Intyg till subventionerad avgift
Intyg eller utlåtande om/ till/ för:
• Blodgruppering
• Dagbarnvårdare
• Dödsorsaksintyg
• Hemservice/hemtjänst
• Behov av specialkost pga. allergi/överkänslighet eller andra medicinska skäl
• Byte/ avbryta utbildning av medicinska skäl, exempelvis på grund av allergi,
eksem eller astma
• Skolskjuts av medicinska skäl
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• Befrielse från skolundervisning och intyg för hemundervisning av
medicinska skäl
• Att patient inte tål ett visst vaccin
• Anpassad idrott
• Tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl analys) efter utlandsvistelse.
Intyg och åtgärder till fullt pris, enligt Region Gotlands beslut
Intyg eller utlåtande om/ till/ för:
• Adoptionsintyg för blivande föräldrar inkl hälsoundersökning och prover
• Alkohol
• Anställning, friskintyg (kan innefatta anamnes)
• Arbetsförmedling
• Audiogram (Hörselprov i förebyggande syfte)
• Bilbälte/ skyddshjälp, angående medicinska skäl för undantag från kravatt
använda
• Drogrelaterade prover, övriga
• Dykare
• Dykarcertfikat innefattande allmän hälsoundersökning och lungröntgen
• Emigra tion
• Faderskapsärende/ faderskapsmål efter fastställande av faderskapsmål
• Fallskärmshoppning
• Formulär lc version L 1630 kan enbart utf,'irdas av flygläkare med undantag
av segel-, ballong och ulrralätt certifikat, som kan utfärdas av specialist i
allmänmedicin
• Formulär 2 version L 1632-4 specialundersökning ögon ingår
• Formulär 3 version L 1633-3 specialundersökning av öron, näsa och
hals organ ingår
• Formulär 4 version L 1437-7 specialundersökning av hjärta och
cirkulationsorgan ingår
• Familjehem/fosterföräldrar
• Flygresa vid graviditet till flygbolag för gravida gällande flyg
• Friskintyg, om verkställd undersökning till barnhem, daghem, förskola
(motsv.)
• Intyg för ansökan om accis-skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon för

funktionshindrade (anpassning, anskaffning)
• Färgseendeundersökning
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• Försäkringsbolag
• Anordnande av godmanskap och förvaltarskap, debiteras den som ska ha
god mani förvaltare
• Inställelse av resa
• Körkort, läkarintyg avseende körkortsansökan (alla körkortsklasser)
• Körkort, särskilt intyg utfårdat av specialist
• Körkort, Intyg för synprövning inkl undersökning av synförmågan
• Körkort, utlåtande för förlängning
• Intyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort ur alkohol- och
drogsynpunkt
• Villkorligt körkortstillstånd för deltagande i försök med alkolås
• Laboratorieproverl medicinsk service
• Friskintyg i samband med livsmedelshantering som begärs av arbetsgivare
exkl. analyskostnad
• Parkeringstillstånd exkl. undersökning
• Parkeringstillstånd
• Pensionsanstalt
• Radiologiskt arbete
• Intyg för sjöfolk
• Intyg att patienten inte lider av viss sjukdom exempelvis friskintyg för
visum- HIVI AIDS, MRSA, Hepatit B
• Intyg till myndighet i socialstjänstärende
• Intyg och utlåtande om sterilisering eller abort i samband med ärenden hos
Socialstyrelsens rättsliga råd
• Tandvård, ansökan om s.k grönt kort
• Särskild undervisning
• Att bifoga ansökan till utbildning
• Anställning eller studier utomlands
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/832
8 januari 2016

Äsa Högberg

Regionstyrelsen

Prishöjningar vattenanalyser
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Prishöjning för vattenanalyser enligt förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden ska
ske från och med 2016-03-01.

Arlig prisjustering ska ske enligt index LPIK

Sammanfattning

Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland (LMCG) utför vattenanalyser sedan 2010.
Beställare är till största del tekniska förvaltningen, privatpersoner och i viss mån
andra företag och tandvården.
Priserna har inte justerats sedan de beräknades första gången 2010.
Förslag till nya priser har beräknats utifrån LPIK, LPIK är ett prisindex med
kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL.
Pris ökningen avser såväl externa som interna kunder.
Priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst 10 kr och som mest 246
kr per prov. Medianökningen är dock 29,25 kr per prov.
För att i framtiden behålla ett aktuellt pris för vattenanalyser förslås att priserna
räknas upp med prisindex LPIK inför varje nytt år.
Bedömning

Ledningskontoret stödjer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Dels behövs en
justering med anledning av att priset är oförändrat sedan 2010, dels bör en
indexuppräkning ske varje år för att prisnivåerna ska täcka ökningen av
självkostnaderna.
Beslutsunderlag

Beslut HSN (2015/545) § 147,2015-12-15
Tjän, teskrivelse Ledningskontoret RS 2015/832

Regiondirektör
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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PROTOKOLL
Sammanträdesdntum

HäIso- och sjukvårdsnämnden

2015-12-15

Hälso- ocll sjukvårdsllämndells arbetsutskott

2015-12-02

HSN § 147 Prishöjningar vattenanalyser
HSN 2015/545 Tjänsteslu-ivelse daterod 20 november 2015

Priser för vatten analyser

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att
111

Fastställa höjda priser för vattenanalyser att gälla from 2016-03-01

Q

Fastställa att priserna höjs åtligen med LPIK

Bakgrund Au § 140
Laboratoriemedldnskt Centmm Gotland (LMCG) utföl'vattenanalyser sedan 2010.

Beställare är till största del Tekniska förvaltningen, privatpersoner och i viss mån andra
företag och tandvården.
Priserna har inte justerats sedan de beräknades första gången 2010.

Bedömning
Förslag till nya priser hat berälmats utifrån LPIK, LPIK är ett prisindex med
kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL. Utifrån LPIK sedan 2010 är
resultatet att priserna inför 2016 höjs med 15,7 procent. PrIs ökningen avser såväl externa
som interna kunder.
kundet.
Detta medför att priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst 10 kronor
och som mest 246 kronor per prov. Medlanölmingen är dock 29,25 kronor per prov.
För att i framtiden behålla ett aktuellt pris för vattenlabprover föreslås att priserna rälmas
upp med prisindex LPIK inför vatje nytt år.
Ekonomisk konsekvens av de höjda priserna är en ökad intäkt på ca 200 Tkr.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjultvårdsnämnden
Hälso- och sjuk-vårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att
e

Fastställa höjda priser för vattenanalyser att gälla from 2016-03-01

Q

Fastställa att priserna höjs årligen med LPIK

Expedieras:
Regionfullmäktige

Justeringsman

--",;~r-

Utdragsbestyrkande
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Ärendenr HSN 2015/545

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 november 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prishöjning vattenanalyser
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårds nämnden föreslår Regionfullmäktige att:
• Fastställa höjda priser för vattenanalyser att gälla from 2016-03-01
• Fastställa att priserna höjs årligen med LPIK

Bakgrund

Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland (LMCG) utför vattenanalyser sedan
2010. Beställare är till största del Tekniska förvaltningen, privatpersoner och i
viss mån andra företag och tandvården.
Priserna har inte justerats sedan de beräknades första gången 2010.
Bedömning

Förslag till nya priser har beräknats utifrån LPIK, LPIK är ett prisindex med
kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL. Utifrån LPIK sedan
2010 är resultatet att priserna inför 2016 höjs med 15,7 procent.
Prisökningen avser såväl externa som interna kunder.
Detta medför att priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst
10kr och som mest 246kr per prov. Medianökningen är dock 29,25kr per prov.
För att i framtiden behålla ett aktuellt pris för vattenlabprover förslås att
priserna räknas upp med prisindex LPIK inför varje nytt år.
Ekonomisk konsekvens av de höjda priserna är en ökad intäkt på ca 200 Tkr.
Hälso- och sjukvSrdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvSrdsdirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrata r_hsn@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 2016/812
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 12 januari 2016

Regionstyrelsen

Förslag till förändrad tillsyns taxa gällande lagen om skydd mot
olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011)
Förslag till beslut
Föreslagen förändring av tillsyns taxa vad gäller grundavgift vid tillsyner enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011) antas.
Bakgrund
Föreslagen taxa gäller för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778)
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE, 2010:1011).
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2§ LSO eller
21§ LBE och består aven fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kronor per
timme. Varje unik tillsyn debiteras en grundavgift, som består av de antal timmar
som motsvarar förberedelserna såsom att gå igenom ritningar och andra handlingar,
själva tillsynen, resor samt viss information och rådgivning. För tillsyn överstigande
grundavgiftens timmar debiteras verklig tid med hel första timme och därefter med
påbörjad halvtimme.
T'n
"k
1 syns b eso

Grun dt
axa
d taxa

Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enliqt
enligt LBE
Samplanerad tillsyn LSO&LBE
Oplanerad/oannonserad tillsyn enligt LSO och/
eller LBE kvällstid

1.

2.
3.

2850:2
850:2 850:3 800:3705:4 940:-

(1)
(1)
(2)
(3)
(3)

I grundtaxan, som motsvarar 3 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av enklare protokoll. Detta bedöms räcka i de fall den ansvarige ägaren eller
verksamhetsutövaren upprätthäller ett brandskydd utan allvarligare brister.
I grundtaxan, som motsvara 4 timmars arbetstid, ingär förberedelse, besök, restid
samtupprätthällande av ett enklare protokoll enligt ovan.
pä kvällar och helger läggs 30 % på för kompensation för obekväm arbetstid.

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

.
Reglon

I

Gotland

Region Gotland
Ledningskontoret

84

Ärendenr

RS 2016/812

För att få kostnadstäckning för den faktiska tidsåtgången behöver grundtaxan
förändras från 2-3 timmar vid tillsyn enligt LSO och från 3-4 timmar när det gäller
samplanerad tillsyn. Anledningen är nya riktlinjer från myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MS B) som innebär att varje tillsynsbesök kommer att
ta längre tid.

Bed"mning
e l fskontoret tillstyrker den föreslagna förändring av taxa som miljö- och
1so ddsnämnden föreslagit.
~

k; ntoret

2 (2)

85

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Prol:o Iw II

2015-12-10

MHN § 151

Taxeändring - förebyggande
Au § 122
MHN 2015/4658

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslår att Regionfullmäktige att fatta beslut 0111 förändrad tillsyns taxa vad det gäller grundavgift vid tillsyner enligt LSO och LBE enligt
nedanstående förslag.

Bakgrund
Föreslagen taxa för tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts a,' bestämmelserna i 2 kap. 2§ LSO eller 21 §
LBE och består aven fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kr/h. Varje unik
tillsyn debiteras en grundavgift, som består av x antal timmar som. motsvarar förberedelser såsom att gå igenom ritningar och andra handlingar, själva tillsynen, resor samt viss
information och rådgivning. För tillsyn överstigande grundavgiftens timmar debiteras
,-erklig tid m.ed hel första tinune och därefter med påbörjad halvtimme.

Tillsynsbesök
Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enligt LBE
Samplanerad tillsyn enligt LSO och
LBE
Oplanerad/oannonserad tillsyn enligt
LSO och/eller LBE, kvälls tid

Grundtaxa
2850:-1
2850:-1
3800:-2
3705:-3
4940:-3

1 I grundtaxan, som motsvarar 3 timmars arbetstid, ing§r förberedelse, besök, restid samt upprättande av ett enklare protokoll. Detta bedöms räcka i de fall den ansvarige ägaren eller verksamhetsutövaren upprätth§ller ett brandskydd utan allvarligare brister.
2 I grundtaxan, som motsvarar 4 timmars arbetstid, ing§r förberedelse, besök, restid samt upprättande av ett enklare protokoll enligt ovan.
3 P§ kvällar/helger läggs 30 % p§ för kompensation för obekväm arbetstid.

För att få !costnadsteckning för den faktiska tidsåtgången behöver grundtaxan förändras
från 2-3 timmar "id tillsyn enlig LSO och från 3-4 timmar när det gäller samplanerad
tillsyn. Anledningen är nya riktlinjer från l\Iyncligheten för samhälls skydd och beredskap
(MSB), som innebär att nrje tillsynsbesök kOlll1ner att ta längre tid
Justerare:

Utdragsbestyrkande :
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Led ningskontoret
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Ärendenr RS 2015/771
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 8 januari 2016

Regionstyrelsen

Budgetöverföring frän gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

6765000 kronor överförs i 2016 års budget från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund

I samband med bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har
beslut tagits om att kostnader förknippade med den gemensamma förvaltningen ska
budgeteras inom barn- och utbildningsnämnden. Det är barn- och
utbildningsnämnden som enligt nytt reglemente (RF 2015-12-14) ska vara
anställningsmyndighet för personer som arbetar i den centrala förvaltningen, för
närvarande ett 20-tal personer.
Med anledning av detta så begär både barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) att budgetmedel om 6765000 kr
överförs från GVN till BUN.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker nämndernas begäran om
överföring av budgetmedel.

Regiondirektör

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 91 2015-10-21
Barn- och utbildningsnämnden § 112 2015-11-17

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19
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Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Protokoll

GVN § 91
GVN AU § 65

Internbudget 2016
Ärendenr GVN 2015/9

Beslutsunderlag:
GVF IlItemblldget GVN 20162015-10-12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Fastställa nämndens internbudget 2016 enligt bilaga.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att regionstyrelsen från och
med år 2016 överför 6 765 000 kr från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, avseende
kostnader förknippade med den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivs förvaltningen (UAF).

Förslag till internbudget 2016 presenteras för gymnasie- och
vuxenutbildnings nämnden och fördelningen av internbudget över nämndens
verksamhetsområde redovisas.
Särskilt redovisas överföringen av budgetmedel från gymnasie- och
vuxenutbildnings nämnden, avseende kostnader förknippade med den centrala
förvaltningen, till barn- och utbildningsnämnden.
Regionfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde den 15 december 2014 (Rf § 91), att
föra samman utbildnings förvaltningarna till en ny gemensam förvaltning, utbildningsoch arbetslivs förvaltningen (UAF). Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden och
barn- och utbildningsnämnden avser att revidera respektive reglementen mot
bakgrund av att arbetsgivaransvaret för personal tillhörande den centrala förvaltningen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen den 1 januari 2016 åligger barn- och
utbildningsnämnden (se GVN AU 2015-10-07 § 62).
Med anledning av detta begär gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
regionstyrelsen överför 6 765000 kr från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden.

......................................................................" ...... ,.. ,.................................. ,............ ,........, .........,......,..................,........

Justerare:

'.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Fiiredragande i ärmdet: Ekonomichef Jimmy Söderström

Bilaga 2:
Internbudget 20 16

Expedieras:
Regio1lJryrelsen, ledningskontoret
Bam- och utbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

I

I

Protokoll

89

Internbudget GVN 2016, budget tkr
Budget

Budget
63738
54698
1702
120138

Elever

1.

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

2.

Guteskolan
Fristående gymnasieskolan

17636
17636

17636
17636

146
146

Totalt 1-2

17636

137774

1653

Elever frlln annan kommun, IB 19 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristllende gymnasieskola
Interkommunal ersättning

-2410
7584
7951
13125

-2410
7584
7951
13125

58
61
119

Totalt 1-3

30761

150899

1772

359
1730
3142
8803
949
320
363
713
2587
44 542
2794
240
2900
380

359
1730
3142
8803
949
320
363
713
2587
44542
2794
240
2900
380

500
359
70681

500
359
70681

3.

Gymnasieavdelning drift, inklusive studie- och yrkesmässa
Gymnasieavdelning lön, inklusive antagning och inack
Elewllrd
Mllltider
Tilläggsbelopp
Köp av tjänst PMC, BUF
Lärarlyft, kompetensutveckling
Gotlands idrottsförbund
TT-övrigt, licenser, programvaror inkl kapitalkostnad
Lokaler
Kapitalkostnader, läromedel, inventarier
Elevresor
Inackorderingstillägg, myndighet gymnasiet
Semesterlöneskuld, alla skolformer
Vuxen miljonen, ramtillskott Jr 2012

4.

Buffert, alla skolformer
Gymnasie- och vuxenavdelning

5.

Resursfördelning

121638

1500

Totalt 1-5, gymnasieskola

223080

223080

6.

IB budget
Lokaler
Kapitalkostnader, läromedel, inventarier
Löneökningar
Samordnat flyktingmottagande, enligt plan
Kompetenscentrum Gotland

30472
3861
161
413
500
35407

30472
3861
161
413
500
35407

7.

IB budget
Lokalkostnader, hyressänkning
Löneökningar
Folkhögskolan

20693
-51
391
21033

20693
-51
391
21033

Totalt 6-7, vuxenutbildning och arbetsmarknad

56440

56440

851
851

851
851

4685
461
60
1559
6765

4685
461
60
1559
6765

287136
-6765
280371

287136
-6765
280371

8.

Nämnd, drift och aNoden
GVN, Nämnd

9.

GVF Sta b, löner, kompetensutveckling, DAp, tele
Administrativa lokaler
Centrala kostnader, pensionsgJvor m.m.
Kostnader SF, ekonomi, HR och lönehantering
BUN, Utbildning och arbetslivsfÖNaltningen UAF

RAM 2016, Rs 2015-05-28
Avlyfts till BUN
JUSTERAD RAM 2016

Bilaga 2: Internbudget 2016
1/1

704
787
16
1507
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 112
Au § 75

Internbudget §r 2016
BUN 2015/685
- Förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor, 2015-11-10
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, redovisning av besparing om 3,5 mnkr, delades ut (2015-11-12 rev 2015-11-17)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, sammanfattning av driftbudget 2016, delades ut (2013 12 18) 2015-11-17
- (Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, beslut om intern budget, 2015-10-21,GVN § 91)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Besparing ska genomföras genom minskade anslag, år 2016, till:
a.

Förskolan med 2900000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)

b. Fritidshem med 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
c.

Förskoleklass med 400000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)

d. Särskolan med 3 000 000 kronor.
e.

Kultutpedagogiskt centrum med 300 000 kronor

• Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år 2016 fastställs i enlighet med upprättat
förslag.
•

Grundbelopp ("skolpeng") och tilläggs belopp fastställs enligt upprättat förslag.

• Internbudget (detalj budget) fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag.
• Förvaltningen ges i uppdrag att justera regelverket för regionalt stöd på så sätt att
nivåer för 1-3 och 1-4 skolor införs.
• Förvaltningen ges i uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade
Toftastugorna.
• Inom förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.
• Nämnden ställer sig bakom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att hos
regionstyrelsen begära att det från och med år 2016 överförs 6 765 000 kronor från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, UAF.

Förvaltningen hade inför utskottets sammanträde utarbetat utkast till internbudget
(detaljbudget) för år 2016.
F örvaltningens förslag omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och
utbildningsnämndens (BUNs) verksamhetsområde. Förslaget grundar sig på beslutade
fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor.

Forts.
Utdragsbestyrka nde:
[ Utdragsbestyrkande:

Justerare:

I

lI

[

91

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
De ekonomiska ramarna utgörs av regionstyrelsens beslut i oktober 2015. Samtliga
förändringar i enlighet med regionfullmäktiges förslag har inarbetats i förvaltningens
förslag. Förvaltningens förslag omfattar inte eventuella kostnadsökningar till följd av
flyktingströmmar i omvärlden.
Förvaltningen föreslog arbetsutskottet att besparing om 1,0 procent görs genom att
minska anslagen till:
a. Stöd till små skolor utanför Visby tätort med 500 000 kronor.
b. Förskolan med 2 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
c. Fritidshem med 670 000 (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
d. Förskoleklass med 388000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
e.

Grundskolan med 3 742 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).

f.

Särskolan med 3 000 000 kronor.

g.

Kulturpedagogiskt centrum med 300 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till förvaltningen att dels

komplettera ärendet, inför nämndens behandling, med en tydlig redovisning av hur den
organisatoriska besparingen på utbildnings- och arbetslivs förvaltningen (UAF) om 3,5
miljoner kronor genomförs dels ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
alternativ besparing för 500 OOOkronor Stöd till små skolor utanför Visby.
Utöver dessa två uppdrag, inför nämndens sammanträde, beslutade arbetsutskottet att
ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en modell för fördelning av intäkter och
kostnader för asylsökande. Modellen, som ska redovisas snarast ska innebära att
mottagandet kan fmansieraas med statsbidrag och inom befmtlig budgetram.
Arbetsutskottet förslog nämnden att anta förslaget till internbudget med undantag för
besparing om 500 000 kronor för Stöd till små skolor utanför Visby samt att inom
förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.
Utöver dessa två förslag till beslut föreslog arbetsutskottet att förvaltningen ges i
uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade Toftastugorna, samt att
förvaltningen justerar regelverket för regionalt stöd på så sätt att nivåerna för 1-3 och
1-4 skolor införs.

Forts.
Utdragsbestyrkande:

Justerare:

i

I

I
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
t<rjrva/tningen hade inför nämndens sammanträde reviderat förslaget till internbudget på
så sätt att ingen besparing sker på anslaget till Små skolor utanför Visby. Besparing sker
i stället genom ytterligare minskning av grundbeloppet.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl. Förvaltningen redogjorde även
för hur den organisatoriska besparingen om 3,5 miljoner kronor kommer att ske.
Information gavs till nämnden om att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vid sitt
sammanträde i oktober, beslutat att hos regionstyrelsen begära att det från och med
år 2016 överförs 6 765 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala
förvaltningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF.

Yrkande
Or4fo'rande Brittis Benzler (V), med instämmande av Stefan Nype/ius (C) och
Peter Wennb/ad (1\1) föreslog att upprättat förslag till intern budget för år 2016 fastställs i
sin helhet samt att stöd till Små skolor utanför Visby tätort och grundbelopp och
tilläggsbelopp fastställs enligt upprättade förslag.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att dessa vunnit bifall.

Or4fo'rande föreslog att nämnden ställer sig bakom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut att det från och med år 2016 överförs 6 765 000
kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen
inom UAF.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna/ gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande:

Justerare:

I

,

I
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/702
8 januari 2016

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Remiss - Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
Förslag till beslut

ID

Remissyttrande gällande Bostäder att bo kvar i. Byggfor gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemilJö'er (SOU 2015:85) överlämnas till
Näringsdepartementet enligt ledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 20 mars 2014 att tillsätta en särskild utredare för att lämna
förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet
var att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres
bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet
(Dir. 2014:44). Som särskild utredare förordnades Ewa Samuelsson från 1 april 2014.
Utredningen har antagit namnet Utredningen om bostäder för äldre (S2014:10).
Ärendebeskrivning

Utredningen syftar till att dels underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa sig
en lämplig bostad, dels att förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av
bostäder för ett växande antal äldre invånare.
U tredningen föreslår ett paket med åtgärder inom fyra områden, i
syfte att:
1. förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,
2. få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus på
boendeformer som ger möjlig heter till gemenskap,
3. underlätta för seniorer att flytta till - eller bo kvar i - en bostad som det går att
åldras i, samt att
4. främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighets frågor och
gemenskap i boendet.

1 (2)
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/702

Paketet omfattar sammanlagt 525 miljoner kronor per år under en femårsperiod,
totalt drygt 2,6 miljarder kronor med bland annat insatser för statligt stöd till
kommunala inventeringar av tillgängligheten i flerbostadsområden, statligt stöd för
installation av hiss i befintliga flerbostadshus med 50 % av kostnaderna (max 650 000
tkr per hiss). Ett investeringsstöd till trygghetsboende för personer över 70 år med
2800 kronor/kvadratmeter i nyproduktion och 2 200 kr i ombyggnadsprojekt. Ett
startbidrag för byggemenskaper på upp till 300 00 kr till föreningar som bildats i syfte
att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i en bostadsfastighet. Stödet avser
initiala projektkostnader fram till att byggnadskreditiv kan lämnas. Uppdrag till
boverket och förändringar bostadsförsörjnings lagen.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning av utredningen är att målgruppen gynnas av förslagen
och ger regionen bättre förutsättningar att påverka kvaliteten i bostadsförsörjningen.
Beslutsunderlag

Remiss SOU 2015:85 "Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighets smarta boendemiljöer" inkom 2015-11-10 från Näringsdepartementet.

Regiondirektör

2 (2)
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Ärendenr RS 2015/702
Handlingstyp Yttrande

~4hv~dp~
I
.
DatUm

4 februari 2016

Näringsdepartementet

Yttrande - Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
N2015/06917/PUB

Region Gotland har tagit del av utredningen "Bostäder att bo kvar i "
(SOU 2015:85) och lämnar nedanstående synpunkter.
Utredningen syftar till att dels underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa
sig en lämplig bostad, dels att förbättra kommunernas möjligheter att möta
behovet av bostäder för ett växande antal äldre invånare.
Region Gotlands bedömning av utredningen är att målgruppen gynnas av
förslagen och ger regionen bättre förutsättningar att påverka kvaliteten i
bostadsförsörjningen.
CD

III

ID

ID

Ett nytt statligt stöd för installation av hiss i befintliga flerbostadshus
torde innebära att många fler kan bo kvar i ordinärt boende längre än
vad som är möjligt idag. Förslaget att införa krav i PBL på att undanröja
enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser utsträcks
och hinder i eller i anslutning till entre er och trapphus i flerbostadshus
torde även det innebära en ökad möjlighet för fler äldre att bo kvar i
ordinärt boende.
Investeringsstöd till trygghetsbostäder för personer över 70 år och
utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform är positivt.
Tillägg till bostadsförsörjningslagen - "Socialnämnden ska medverka i
planeringen av bostadifrjrsö"ljningen och til/flira kunskaper och erfarenheter om
levnadsforhå//andena i kommunen ': Positivt.
Möjlighet till att göra RUT-avdrag för professionell hjälp i hemmet i
samband med flytt för personer över 75 år torde vara positivt. Även
själva flytten föreslås utgöra berättigande till RUT-avdrag.

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

Gotiand

Regionstyrelsen
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Att tillföra medel för forskning om utformning av bostäder och
boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv är positivt.

Socialförvaltningen på Gotland har i brukarundersökningar sett att fler personer
bosatta i särskilt boende upplever att de besväras av ensamhet än vad personer
bosatta i ordinärt boende gör. Genom att tillgänglighetsanpassa fler boenden så
att fler äldre ges möjlighet att bo kvar i ordinärt boende torde även ha positiv
inverkan inom detta område.
Ekonomi

Kostnaden för en person i särskilt boende på Gotland låg under 2014 på en
kostnad av 833 203 kronor medan kostnaden för en person med hem~änst låg
på 251 574 kronor. Det innebär att kostnaden för en person med hem~änst
utgör ungefår 30 % av kostnaden för en plats i särskild boende. Under de
senaste fem åren har kostnaden för hem~änst legat på mellan 26-32 % av
kostnaden för en plats i särskilt boende.
Kostnaderna för hem~änst (och hemsjukvård) kan eventuellt komma att öka om
fler äldre bor kvar i ordinära bostäder, men eftersom hem*nst kostar ungefår
60 % mindre per person än vad särskilt boende gör torde det inte utgöra någon
ökad kostnad för Region Gotland. De föreslagna satsningarna på tillgängliga
bostäder, god närservice och boendeformer som främjar gemenskap kan
förhoppningsvis bidra till att hålla tillbaka behov av hem*nst och hemsjukvård i
framtiden. Äldre personer som bor i bostäder med god tillgänglighet och närhet
till service torde bli mer självständiga och mindre beroende av hjälpinsatser från
kommunen.
Behov av bostadsanpassningsbidrag kan förväntas öka i takt med att
befolkningen åldras, i synnerhet om en ökande andel av de allra äldsta bor kvar i
vanliga bostäder. Men om tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
förbättras genom generella åtgärder och om bostadsområden kompletteras med
nyproduktion som erbjuder attraktiva alternativ för äldre personer kan detta
förhoppningsvis hjälpa till att hålla tillbaka behovet av
bostadsanpassningsbidrag.
Beslutsunderlag

Remiss SOU 2015:85 "Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer" .

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Sammanfattning

Bostäder att bo kvar i
Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta
boendemiljöer

Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna tillgodoses
framöver? Vilka hinder finns? Vilka möjligheter har kommunerna
att möta efterfrågan på bostäder från en åldrande befolkning? Det
har varit huvudfrågorna för denna utredning och de åtgärder som
föreslås i detta betänkande syftar till att dels underlätta för äldre
personer att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, dels att förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för
ett växande antal äldre invånare.

Den tilltagande bostadsbristen har slagit hårt mot dagens ungdomsgeneration och det finns ett uppdämt behov av bostäder för
att unga människor ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden.
Till det kommer en våg av nyanlända som behöver någonstans att
bo direkt. De äldre generationernas bostadsbehov är oftast inte lika
akut - de bor redan någonstans. Men snart kommer antalet unga
att minska år från år - även i absoluta tal - alltmedan åldersgruppen
65 + ökar med över 30 000 personer om året. År 2030 kommer det
att finnas bortåt en halv miljon fler invånare över 65 år - men tusen
färre i åldern 20-29 år. Ökningen av antalet äldre kommer att fortgå lång tid framöver och till följd av den bristande tillgängligheten i
bostadsbeståndet kan många äldre efter hand hamna i en ohållbar
bostadssituation.

Betdnkande av Utredningen om bostäder fÖT äldre
Stocleholm 2015

-ii
--

STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

SOU 2015:85

13
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Allt fler äldre medan antalet ungdomar minskar
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Särskilda svårigheter på svaga bostadsmarknader

Mot bakgrund av att en betydande del av befolkningen har ett
direkt behov aven förbättrad tillgänglighet i bostäder och boendemiljöer samtidigt som de allra flesta av oss har nytta av det, är det
märkligt att intresset för dessa frågor är så begränsat. Förutom att
var fjärde person i åldern 75-84 år har nedsatt rörlighet drabbas
även yngre personer av tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar, som ställer till problem om inte bostaden och omgivningen är tillgänglig. Och det påverkar även de anhöriga. När nu
utmaningarna på bostadsmarknaden är större än någonsin, med
stora behov av såväl upprustning av befintliga bostäder som ett
kraftigt ökat bostadsbyggande, är det angeläget att tillgänglighetsfrågorna kommer mer i fokus.

Kombinationen av hög risk och låga fastighetsvärden försvårar eller
omöjliggör nyproduktion på orter utanför tillväxtområdena. I
praktiken är det en mycket stor del av kommunerna som betraktas
som svaga bostadsmarknader. Även inom tillväxtregionerna finns
det ofta orter eller områden där det inte går att få lån till att bygga
bostäder. Detta är ett generellt problem men gäller inte minst små
utflyttningskommuner med en snabbt åldrande befolkning. Utredningen efterlyser en fördjupad dialog mellan berörda parter om
riskvärdering och finansiering av bostadsprojekt på marlmader som
betraktas som svaga. Parat med en större öppenhet och beredskap
för initiativ från grupper som står för en liten men väl definierad
efterfrågan.

... och ensamhet och social isolering motverkas

Inte alla är resursstarka

Sverige har de friskaste pensionärerna i EU och morgondagens
äldre är sannolikt ännu mer aktiva och rörliga än dagens. De kan
också förväntas leva i parförhållanden längre upp i åldrarna - något
som förutom en given social förankring även ger bättre ekonomiska förutsättningar att efterfråga en adekvat bostad. Men även
om det händer senare i livet kommer de flesta att efter hand
drabbas av sådant som nedsatt rörlighet, hjärtproblem och försälllfad syn eller hörsel, vilket gör det svårare att upprätthålla ett
socialt nätverk. Många kommer också att överleva sin partner.
Risken för problem med ensamhet och social isolering kan förväntas fortsätta öka med åldern och med ensamhet följer såväl
psykisk som fysisk ohälsa. Det finns därför all anledning att främja
och stödja boendeformer som ger möjlighet till vardaglig samvaro
och ett meningsfullt sammanhang i boendet. Kan man dessutom ta
till vara initiativkraft, kunskaper och resurser i övrigt som morgondagens äldre besitter och låta seniorer ta gemensamt ansvar för att
utforma sådana boendealternativ är mycket vunnet.

Pensionärernas ekonomiska situation har förbättrats successivt och
många seniorer kan förväntas ha en god ekonomi framöver. Men
pensionerna följer inte fullt ut den allmänna inkomstutvecklingen
och för de allra flesta minskar pensionen efter hand. En påtaglig
försämring sker ofta vid 70 års ålder, följt aven successiv nedtrappning. Alltmedan hyror och avgifter stiger år från år. Även om de
flesta har ekonomiska förutsättningar att klara detta, finns det en
mindre grupp pensionärer med ytterst begränsade inkomster, som
känner befogad oro inför framtida hyreshöjningar och som får
problem den dag bostaden inte fungerar att bo kvar i.

Åtgärder inom fyra områden
Utredningen föreslår ett paket med åtgärder inom fyra områden, i
syfte att:
1. förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,
2. få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med
fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap,
3. underlätta för seniorer att flytta till - eller bo kvar i - en bostad
som det går att åldras i, samt att
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Tillgänglighetsfrågorna behöver komma i fokus ...

SOU 2015:85
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4. främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet.
Paketet omfattar sammanlagt 525 miljoner kronor per år under en
femårsperiod, totalt drygt 2,6 miljarder kronor. Men för att de
föreslagna anslagen verkligen ska utnyttjas behöver åtgärderna
kombineras med en övergripande satsning på information och
kunskapsspridning. Vissa sådana förslag lämnas i anslutning till
åtgärdsförslagen men utredningen skulle också vilja se att bostadspolitiken under den här perioden genomsyras av ett intresse för
tillgänglighetsfrågor, parallellt med ett särskilt fokus på olika
boendeformer som erbjuder större möjligheter till vardaglig samvaro i boendet än de traditionella boendeformerna. Det växande
antalet äldre människor kommer att vilja ha attraktiva bostäder som
tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och gemenskap. Det
behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka seniorer
- med olika ekonomiska resurser - att i tid flytta till en bostad som
fungerar att åldras i och samtidigt frigöra bostäder som eftertraktas
av yngre hushåll.

• Fortsatt statligt stöd till kommunala inventeringar av
tillgängligheten i flerbostadshusområdena. Alla fastighetsägare
ska b judas in att delta.
• Ett nytt statligt stöd för installation av hiss i befintliga flerbostadshus, med 50 procent av kostnaderna för installationen,
dock högst 650 000 kronor per hiss. En förutsättning för stöd
ska vara att kommunen har gjort en tillgänglighets inventering
och att den berörda fastigheten ligger inom ett av kommunen
prioriterat område för att öka tillgången på bostäder för personer med nedsatt rörlighet. Det ska också krävas att fastighetsägaren i samband med hissinstallationen ser till att entren
och trapphuset blir tillgängligt fram till lägenhets dörr.
•
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Det nuvarande kravet i plan- och bygglagen på att undanröja
enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser
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utsträcks till att gälla hinder i eller i anslutning till entreer och
trapphus i flerbostadshus.
• Ett uppdrag till Boverket att ta fram ett nationellt system för
tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus - om eller när fastighetsbranschen eller bostadsmarknadens intresseorganisationer
förklarar sig beredda att förvalta ett sådant system.

2. Fler bostiider för åUre

• Ett investeringsstöd till trygghetsbostäder för personer över 70
år, med ett belopp per kvadratmeter på 2 800 kronor i nyproduktion och 2 200 kronor i ombyggnadsprojekt som ger ett
tillskott av trygghetsbostäder. Stödet ska ges för upp till 60
kvadratmeter per bostadslägenhet och upp till 20 kvadratmeter
per lägenhet för gemensamma utrymmen för måltider, samvaro,
hobby och rekreation. Vid nyproduktion ska förhöjda krav på
tillgänglighet gälla för badrum och sovrum medan normalnivån
räcker vid ombyggnad. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt
eller kooperativ hyresrätt och stödmottagaren ska förbinda sig
att använda bostäderna som trygghetsbostäder under minst tio
år.
• Ett nytt "Startbidrag för byggemenskaper" på upp till 300 000
kronor till föreningar som bildats i syfte att gemensamt planera,
låta bygga och flytta in i en bostadsfastighet. Bostäderna kan
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt
och behöver inte vikas för äldre personer. Stödet avser initiala
projektkostnader fram till att byggnadskreditiv kan lämnas, till
exempel för att anlita en projektsamordnare. Föreningens
medlemmar ska själva ha satsat minst fem tusen kronor var och
det ska finnas en markanvisning eller motsvarande avtal med en
fastighetsägare. Boverket får i uppdrag att sprida information
om byggemenskaper, vilken funktion de kan ha i bostadsförsörjningen och hur kommuner och bostadsföretag kan samarbeta
för att främja sådana initiativ.
• Ett uppdrag till Boverket att utveckla en statlig garanti för återbetalning av upplåtelseinsatsen i kooperativ hyresrätt. I uppdraget ska ingå att överväga olika metoder för riskvärdering i
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syfte att hålla nere avgiften för garantin. Kombinerat med ett
uppdrag till SBAB att ta fram rutiner för att hantera lån till
upplåtelseinsatser kopplade till en återbetalningsgaranti.
• En särskild satsning av Boverket på att sprida kunskaper och
erfarenheter om strategisk planering av bostadsförsörjningen för
de äldre. Inom ramen för denna satsning ska dels ett nationellt
nätverk initieras för utbyte av erfarenheter mellan kommuner,
dels ett metodstöd utvecklas för att bättre kunna bedöma
kostnader och plusposter förknippade med olika handlingsalternativ när det gäller bostäder för äldre.
• Ett tillägg till bostadsförsörjningslagen: "Socialnämnden ska
medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kunske!per och erfm'enheter om levnadsförhållandena i kommunen."

3. Underlätta flytt - och kvarboende

e

RUT-avdrag för professionell hjälp i hemmet i samband med
flytt för personer över 75 år. Även själva flytten ska berättiga till
RUT-avdrag.

• Ett förtydligande i bostadsförsörjningslagen av kommunens
ansvar: "Kommunen ska erbjuda aktuell och lättillgänglig
information om nuvarande och planerat utbud av bostå'der i kommunens olika delar, särskilt i fråga om bostå'der med god tillgå'nglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga och boendeformer som rikta/o sig till särskilda grupper,"
• Lagstöd åt förenklad handläggning av beslut om hemtjänst som
avser hushållsgöromål och socialt stöd för personer över 75 år.

Sammanfattning

4. Utvärdering, forskning och utveckling
•

20 miljoner kronor om året från forskningsråden Forte och
Formas under 2017-2021 för forskning om utformning av
bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Forskningen ska ge underlag för en översyn av tillgänglighetskraven i bygg- och arbetsmiljölagstiftningen.

• En bred utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform, i
syfte att ge underlag för en kontinuerlig utveckling av konceptet
samt för strategier och stödåtgärder, I anslutning härtill en
sammanställning av befintlig kunskap om vilken roll gemensamma lokaler kan ha för att skapa ett socialt sammanhang i
boendet.
• Ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att i samråd med Boverket,
N aturvårdsverket och Myndigheten för delaktighet utreda
möjligheterna att förbättra utformningen av miljörum och sopkärl och utveckla tekniska lösningar för avfallshantering, som
underlättar för personer med nedsatt funktionsförmåga.

100

• En höjning av bostadsutgiftstaket i bostadstillägget från 5 000
till 7 300 kronor i månaden. Det gör det möjligt för pensionärer
med låg inkomst att efterfråga en tillgänglig bostad - oavsett om
det gäller att kunna bo kvar efter en renovering eller att flytta
till en nybyggd bostad.

SOU 2015:85

Finansiering
Utredningen menar att merparten av dessa åtgärder bör finansieras
genom omprioriteringar inom utgiftsområde 18. Det skulle
komplettera regeringens bostads paket för att stimulera ökat
bostadsbyggande:
• Satsningen på energiåtgärder vid renovering av miljonprogrammet kombineras med att också göra det befintliga bostadsbeståndet mer "tillgänglighetssmart",
• Investeringsstödet för byggande av små och klimatsmarta hyresrätter i regioner med hög inflyttning kompletteras med ett
investeringsstöd till trygga och tillgänglighetssmarta bostäder
för äldre, inte minst i regioner med svag tillväxt och en åldrande
befolkning.
• Genom startbidraget för byggemenskaper främjas ett begränsat
men växande intresse från flera åldersgrupper, för boendeformer
som bygger på eget engagemang och gemensamt ansvar.

18

19
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• I kombination med en återbetalningsgarami för upplåtelseinsatserna i kooperativ hyresrätt skulle startbidraget kunna vara
den stimulans som möjliggör små, kompletterande bostadsprojekt i kommuner med en liten men väl definierad efterfrågan.
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Ärendenr RS 2015/794
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 8 januari 2016

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Drift av Snäcks camping 2015
Förslag till beslut
Begäran om tilläggsanslag för drift av Snäcks camping avslås.
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2014-10-27 om ett förslag till överenskommelse med
Snäck Camping AB, innebärande att regionen erbjuder bolaget ersättning för inlösen
av egendom.
Tekniska nämnden ansökte i april om tilläggsanslag för återställningsarbeten vid
Snäcks campingplats i form av investeringar.
Övertagandet av Snäcks Camping innebär ökade nettodriftkostnader med totalt 1
100 tkr per år. Kostnaderna fördelas mellan, dels campingdelen inkl byggnader, dels
restaurangdelen inkl pool och minigolfbana.
Intäkterna består aven fast hyra och en hyra baserad på omsättningen för respektive
camping- och restaurangdelen.
Driftkostnadskonsekvenser av övertagandet framgår i kalkylen som redovisas i
nedanstående tabell. Kalkylen avser både campingdelen och restaurangdelen.

Intäkter
Kostnader
fastighetsskötsel
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Belopp
tkr
-225
55

Summa

Kommentar
Hyresintäkter
Bl a markskötselavtal

100 Reparationer, PU mm
1170 Avskrivningstiden är komponentanpassad.
Intemränta 4%
1100 Nettodriftkostnad

Bedömning
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för driftkostnader avslås. Enligt
regelverket kan nämnd begära tilläggsanslag för driftverksamhet då det avser ny
verksamhet och som i det här fallet är beslutat av RegionstyrelsenjRegionfullmäktige.
Region Gotland har i dagsläget ingen ekonomisk möjlighet att bifalla ett tilläggsanslag
då 20 års budget är mindre än det begärda anslaget. Med anledning av detta måste
avslås.

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
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n
Protokoll

Tekniska nämnden 2015-10-28

TN §

236

Tilläggsanslag för drift av Snäcks camping 2015

AU §

147

TN 2015/1937

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för
driftskötselkostnad för Snäcks camping med totalt 1 100 tkr.

Regionfullmäktige beslutade 2014-10-27 om ett förslag till överenskommelse med Snäck
Camping AB, innebärande att regionen erbjuder bolaget ersättning för inlösen av egendom
med 12 087 277 kronor. Regionstyrelsen beviljades samtidigt ett tilläggsanslag omfattande
samma belopp för genomförande av beslutet.
Tekniska nämnden ansökte i april om (TN§2015/96) tilläggsanslag för återställningsarbeten
vid Snäcks campingplats med 1 250 tkr.
Inom teknikförvaltningen pågår ett arbete med att hantera inlösen av egendomen som
består av mark, byggnader och anläggningar. Anläggningstillgångarna ska delas upp och
registreras i anläggningsregistret.
Bedömning
Övertagandet av Snäcks Camping innebär ökade nettodriftkostnader med totalt 1 100 tkr
per år. Kostnaderna fördelas mellan, dels campingdelen inkl byggnader, dels
restaurangdelen inkl pool och minigolfbana.
Intäkterna består av dels, en fast hyra, dels en hyra baserad på omsättningen för respektive
camping- och restaurangdelen.
Driftkostnadskonsekvenser av övertagandet framgår i kalkylen som redovisas i
nedanstående tabell. Kalkylen avser både campingdelen och restaurangdelen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-10-28

Protokoll

Forts § 236
Belopp. tkr
Intäkter

Kommentar

225

Hyresintäkter

-55

Bl. a markskötselavtal

Kostnader fastighetsskötsel
Kapitalkostnader

-100
-1170,0

Total

-1 100,0

Övriga kostnader;

Reparationer, PU mm
.Avskrivningstiden är komponentanpassat
Internräntan är 4 %

Nettodl'iftkostllad som behiivel' täckas med alls/ag

Verksamheten klassificeras som kommersiell verksamhet och utgör en resultatenhet inom
förvaltningen. Verksamheten kommer inte att bli kompenserad för eventuellt tillkommande
kapitalkostnader eller andra driftkostnader.
Verksamheten kommer ansvarsmässigt att sortera under stadsträdgårdsmästaren vid Markoch Stadsmiljöenheten på Planerings- och Utvecklingsavdelningen.
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Ärendenr RS 2013/727
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 11 januari 2016

Regionstyrelsen

Aterremitterat ärende Markanvisningsavtal Visby Kransborren 1

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att teckna föreliggande markanvisningsavtal med
Kokkolokko AB, orgnr 559033-1608, gällande Visby Kransborren 1.

Bakgrund

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas aven detaljplan från 2009 i vilken
möjliggörs för byggande av hotell och kontor. Regionstyrelsen beslutade 201312-11 att ge ledningskontoret i uppdrag att infordra anbud för genomförande
av markanvisning för den aktuella fastigheten. Det bestämdes att anbud skulle
innehålla pris och i övrigt uppfylla gällande planbestämmelser. Inför tecknande
av markanvisningsavtal ska ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen.
Ledningskontoret har tillsammans med teknikförvaltningen låtit genomföra en
konkurrensutsatt försäljningsprocess. Processen har skett genom att
intressenter inbjudits att lämna anbud för förvärv av fastigheten. Förutom ett
minimipris om 7 500000 kronor har intressenterna haft att förhålla sig särskilt
till gestaltningskrav och andra platsspecifika krav som sammanställts (bilaga 1).
Möjlighet att lämna anbud för förvärv av fastigheten har funnits under
sommaren 2015 fram till september. Inom den fastställda tiden hade endast ett
anbud inkommit, lämnat av Österleds Fastighets AB. Ledningskontoret och
teknikförvaltningen har träffat anbudsgivaren och tillsammans haft en
genomgång av det lämnade anbudet. Det konstateras att anbudet uppfyller
kraven som ställts upp när det gäller minimipris samt andra uppställda krav.
Österled Fastighets AB redovisar ett bud om 8 050 000 kronor.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

I
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Ledningskontoret anser att det förslag till hotellbyggnad som presenteras av
anbudsgivaren Österled Fastighets AB ska bedömas som positivt och att det
väl uppfyller uppställda krav och detaljplanens intentioner. Kontoret föreslår
att teckna ett markanvisningsavtal (bilaga 2) med exploatören. Avtalet ger
exploatören en markanvisning av den aktuella fastigheten Visby Kransborren 1
för en tid om två år efter regionstyrelsens beslut om godkännande av
markanvisningsavtalet. Avtalet reglerar i övrigt att exploatören ska upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa hela exploateringen tidsmässigt samt ett
gestaltningsprogram. Parterna ska även upprätta ett exploateringsavtaL
Ärende

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet enligt ovan den 8 december
2015 och återremitterade då ärendet tillledningskontoret med uppdraget att på
ett tydligare sätt klargöra förutsättningar för genomförandet. När det gäller
genomförandet av detaljplanen villledningskontoret nu förtydliga de avsikter
som ftnns när det gäller framtida traftklösning för hörnet Visborgsgatan Gutevägen. En framtida ombyggnad av denna traftkplats är inte avhängig en
exploatering av hotelltomten, det bedöms inte att antalet fordon kommer att
öka i någon nämnvärd omfattning med ett hotell på tomten. Däremot ftnns det
redan i nuläget traftksäkerhetsmässiga skäl att genomföra detaljplanens
ambitioner i denna punkt. Därför anser ledningskontoret att det vore lämpligt
att tekniska nämnden påbörjar en mer detaljerad studie kring hur en
ombyggnad av traftkplatsen kan ske och att denna med fördel kopplas till
genomförandet av hotellprojektet då också del av den kommande
köpeskillingen kan användas till att ftnansiera åtgärderna. I nuläget tecknas ett
markanvisningsavtal, med avsikt att senare följas av exploateringsavtal och
köpeavtaL Det vore därför önskvärt att tekniska nämnden till det senare skede
när dessa båda senare avtal ska tecknas, har gjort en mer detaljerad studie kring
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nödvändiga trafikåtgärder på platsen. Ledningskontoret kommer att samverka
med teknikförvaltningen i denna fråga.
Exploatören har under tiden sedan ärendets föregående behandling meddelat
att denne avser att genomföra exploateringen med ett annat nystartat bolag.
Markanvisningsavtalet har därför ändrats i denna punkt, det nya bolaget heter
Kokkolokko AB.
Bedömning

Med ovan förtydliganden som besvarar arbetsutskottets återremiss samt ovan
ändring av bolagsnamn föreslår därför ledningskontoret att regionstyrelsen
godkänner upprättat markanvisningsavtal med Kokkolokko AB gällande
fastigheten Visby Kransborren 1. Avtalet ger exploatören rätt att under
kommande två år utveckla sitt förslag avseende uppförande av hotellbyggnad
inom aktuell fastighet. Vid kommande försäljning av fastigheten har priset
bestämts till 8 050 000 kronor, vilket ligger fast i två år från regionstyrelsens
beslut

Peter .
Regiondirektiir

Bilagor
Bilaga 1. Gestaltningskrav mm
Bilaga 2. Markanvisningsavtal (reviderat)
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Gestaltning. Förutsättningar för bebyggelse inom kv. Kransborren i Visby

Enligt detaljplanen ska fasaderna i huvudsak utföras av puts i max tre våningar med en högsta
totalhöjd av 14 meter. Med tanke på fastighetens visuellt utsatta läge i hörnet Söderväg- Gutevägen
och i direkt anslutning till grönområdet runt kvarnen Plågan bör stor omsorg ägnas åt byggnadernas
utformning liksom åt allmänhetens möjligheter att passera tomten till och från grönområdet.
Innan köp görs bör en dialog föras med stadsarkitekt Christian Hegardt christian.hegardt@gotland.se
Telefon 0498-269855
Utanför pJanområdets västra gräns löper en underjordisk oljeledning.
AB PentaCon i Visby har utfört en översiktlig geoteknisk utredning daterad 2007-11-05. Av denna
framgår det att markytan är relativt plan och faller svagt åt nordväst. Jorden bedöms generellt bestå
av 0,1-0,2 meter mulljord på ett lager av sand, grus eller morän direkt på kalkstensberget. Bergnivån
bedöms ligga mellan 0,4-1,0 meter under markytan. Inom fastigheten finns rester av gamla
stenbrott. I anslutning till dessa områden kan större mäktighet av fyllnads- och avbaningsmassor
förekomma. Inget vatten har konstaterats i samband med provborrningarna. Grundvattennivån
bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta från 1982 ligga ca 10-15 meter ned i
kalkstensberget. Jorden tillhör generellt inte några tjällyftande jordarter. Markvatten kan strömma
på det tätande moränlagret eller kalkstensberget vid kraftig nederbörd eller vid snösmältning. Tidvis
bedöms vatten kunna bli stående inom områdets lågpunkter på grund av moränens och
kalkstensbergets låga permeabilitet.

Små eller inga förhöjda halter av lättflyktiga kolväten eller metaller har konstaterats vid
provtagningar. Ingen av de uppmätta metallhalterna överstiger riktvärdena för känslig
markanvändning för respektive ämne.

Ingen av de uppmätta halterna av PAH eller summan av cancerogena PAH i jord överstiger
riktvärdena för känslig markanvändning för respektive ämne.

Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet inom område med lokala
förekomster av normalradonmark (områden med grovt grus eller områden med kända sprickor,
karst). Inom normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskyddande. Kravet
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras
att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för
genomföringar etc. Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera risknivån
inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för att kontrollera att riktvärden för
radon (200 Bq/m3 som årsmedelvärde) respektive gammastrålning (0,5 ~Sv/h) uppfylls.
Några kända fornlämningar finns inte inom området.
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Generellt sett bedöms det finnas mycket goda möjligheter att anpassa den aktuella bebyggelsetypen,
hotellbyggnad, till de rådande geotekniska förhållandena. Grovplanerings- och
grundberedningskostnaderna bedöms bli normala. Fastställande av dimensioneringsparametrar skall
göras av geotekniskt sakkunnig i samband med detaljprojekteringen.

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående utföras utan risk för
skadliga ojämna sättningar. Ej hellerföreligger risk för stabilitetstekniska problem. Detta innebär att
hotellet kan byggas utan att den oljeledning, som löper strax utanför planområdet, påverkas.

Bebyggelseområden
En byggbar byggnadsarea på 1500 kvm i max 3 våningar (ger en bruttoarea på 4500 kvm) med en
totalhöjd på 14 meter över markytan tillåts inom området. Planen medger byggande av hotell och
kontor.
Hotelltomten angörs från Söderväg ..

För att förbättra sikten i hörnet Visborgsgatan-Gutevägen föreslås en ombyggnad av Visborgsgatan.
Verksamheterna vid Lantmännens område och försvarsmaktens oljedepå bedöms inte innebära
någon påverkan av betydelse för planens hotellverksamhet. Kommunen har låtit utföra en
riskutredning daterad 2008-02-20, som visar att med föreslagna planbestämmelser är det möjligt att
utan risk för människors liv och förstörelse av egendom uppföra ett hotell enligt planförslaget. Mot
vägtrafikbuller isoleras fasaderna med minst 30 dB(A) för att klara inomhusmiljön. Hotellets
uteplatser placeras så att byggnaden ger bullerskydd mot trafiken.
Militären har en drivmedelsdepå med utlastning intill området, rörledningar går utanför planområdet
området till Gutebacken. Dessa berörs ej. Platsen finns inte medtagen på länsstyrelsens lista över
presumtivt förorenade markområden (MIFO-objekt). Vid fyllning av depån kan oljelukt spridas i
omgivningarna. Eftersom det redan ligger bostäder närmare utsläppspunkten och påfyllning sker
ytterst sällan utger detta inget problem för föreslagen hotellverksamhet.
Plankarta med illplan ska bifogas.
För planens genomförande skall räddningsverkets anvisningar i sitt yttrande av den 6 mars 2008

(Etableringsutredning för hotellverksamhet avseende risker Visby Hällarna 1:7 Gotlands kommun)
beträffande skyddsavstånd mm för försvarets oljeledning följas. Detta innebär bl.a.:
•

att rörgraven under byggskedet plus en korridor på 3 meter på vardera sidan avgränsas
fysiskt under byggtiden, så att ingen byggtrafik eller annan punktbelastning, byggupplag
eller liknande får förekomma över, på eller längs med ledningarnas sträckning.

•

att inga spettnings-jspontnings- eller sprängningsarbeten får förekomma inom 25 meter
från rörgraven. Detta krav innefattar också anläggande av pool, om den ska försänkas i
mark. Vid annat markarbete inom 25 från rörgravskanten bör särskilda åtgärder vidtas för
att förhindra att skador på rörledningen uppstår.

•

att inga grävarbeten förekommer i anslutning till rörgraven.

Detta skall skrivas in i exploateringsavtalet.
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Sammanfattning av Etableringsutredning avseende risker.
PIanområdet uppfyller idag inte av Räddningsverket föreslagna 25 meter mellan
rörledning i mark för brandfarlig vätska och hotellbyggnad. Denna utredning visar att
hotellbyggnad under vissa förutsättningar kan uppföras på kortare avstånd från
rörledningen än vad Räddningsverket angivit.
De scenario som tagits fram beskriver ett antal skadeutfall där flertalet av
scenarierna, utifrån att föreslagna åtgärder vidtas, ger enstaka personer som kan
förväntas bli utsatta för skadehändelsen.
Beräkningarna innehåller ett antalosäkerheter bland annat antaganden för
utflödens storlek, dess spridning utifrån markförhållanden och antalet människor som
vistas i närområdet. Det statistiska underlaget, som är det som befunnits mest lämpligt
att använda, kan innehålla felaktigheter dock bedöms eventuella felaktigheter i det
använda underlaget inte ha någon avgörande betydelse för resultatet. Osäkerheterna
har behandlats bland annat genom att vissa alternativ redovisas samt genom jämförelse
av ingångsvärden och resultat med några likartade studier.
Utredningen visar på att redovisade risker i området inte uppnår sådan sannolikhet
eller konsekvens som skulle hindra en etablering av tänkt verksamhet inom
pIanområdet under förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas. Byggnader bör, utifrån
osäkerheter kring rörgravens utformning och kondition, inte placeras på ett kortare
avstånd än S meter från rörgravskanten. Utifrån redovisad pölbrand bör, för att
förhindra brandspridning, byggnadsfasad som vetter mot rörgraven vid placering 5-10
meter från rörgravskanten utföras av obrännbart material och vara fönsterlös. Vid
placering 10 - 15 meter från rörgravskanten bör fönster utföras i lägst brandteknisk
klass El 30 och vara icke öppningsbara. Vid placering längre än 15 meter från
rörgravskanten kan byggnaden utföras utan utökade krav.
För att kunna utföra källare i området krävs arbeten som kan innebära vibrationer och
andra rörelser i marken. Ingen av de geologer eller experter på sprängning od. som
författaren varit i kontakt med kan säga hur sådana arbeten kan påverka rörledningen
dock uppger flera att det inte är helt ovanligt att rörelser i marken transporteras på
oförutsedda sett. Utifrån detta, rörens förläggning och osäkerheter !<.ring rörgravens
utformning har författaren valt att förorda att av Räddningsverket angivet
säkerhetsavstånd om 25 meter från rörgravskanten till plats där sådana arbeten utförs
tillämpas. Detta innebär att byggnader bör vara källarlös inom 25 meter från
rörgravskanten.
Utifrån vad som framkommit bör fastighetsgräns begränsas till minst 3 meter från
rörgravskanten och byggrätt begränsas till minst 2 meter från fastighetsgräns.
Sammanställt av Björn Andersson, SBF 2014-11-28
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Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och
Startplattan 468756 aktiebolag (under namnändring till Kokkolokko AB), org. nr.
559033-1608, nedan kallad Bolaget, har följande avtal träffats:

§1 Anvisning

§2 Planering

§3 Exploatering

Regionen anvisar fastigheten Gotland Visby
Kransborren 1 för en tid t o m två (2) år efter beslut i
regionstyrelsen om godkännande av detta avtal. Inom
denna tid ska bebyggelse i enlighet med gällande
detaljplan ha påbörjats och avtal om genomförande
enligt §3 liksom köpehandling enligt §5 ha upprättats.

För området finns antagen och laga kraftvunnen
detaljplan. Detaljplanen medger en bygg rätt för hotell
och kontor på 1 500 kvm byggnadsarea i tre plan plus
källarplan för del av tomten.

Exploatören ska upprätta en genomförandeplan som
ska godkännas av regionen. Den ska avse en planering
av hela exploateringen där byggprocessen, uppförande
av byggnader och genomförande av exploateringen i
övrigt ska redovisas tidsmässigt och innehålla ett
gestaltningsprogram framtaget i dialog med regionen.
Parterna ska även upprätta ett exploateringsavtal som
ska reglera genomförandet av exploateringen av
området.

§ 4 Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts) av
byggprojekt i egen regi. Regionen välkomnar därför ett
frivilligt bruk av miljöcertifiering eller motsvarande
miljöstandardhöjande system hos Byggherren.
Byggherren förbinder sig att i kommande exploateringsavtal genomföra de olika åtgärder som denne har
redovisat i det inlämnade förslaget för att uppnå
hållbarhet och som bl a har medfört att Regionen
anvisat marken.
Exploatören ikläder sig även ansvar för att genomföra
de åtgärder som redovisades av denne i inlämnat
förslag för markanvisning i hållbarhets- och
tillgänglighetssyfte.

§5 Förvärv

Parterna är överens om att Exploatören ska förvärva
fastigheten Gotland Visby Kransborren 1. För
fastigheten ska Exploatören betala en köpeskilling om
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8 050 000 kr (åttamiljonerfemtiotusen kronor).
Köpeskillingen inkluderar inte VA- och elanslutningar.
Priset ligger fast t o m två (2) år räknat från
regionstyrelsens beslut om anvisning enligt §1. Därefter
räknas detsamma upp i enlighet med utvecklingen för
konsumentprisindex med oktoberindex för 2014 som
basmånad.

§6 Genomförandeansvar

Exploatören har ett genomförande- och kostnadsansvar
för exploateringen.
En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts i samband
med framtagandet av detaljplanen. Eventuella
ytterligare geotekniska undersökningar samt övriga
undersökningar som kan krävas i samband
genomförandet av detaljplanen åligger Exploatören.
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella
arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt
eventuella marksaneringsundersökningar och
marksanering.
Regionen upprättar förbindelsepunkt för anslutning till
det regionala VA-nätet.

§7 Atertagande

§8 Förlängning

§9 Avbrutet
projekt

Parterna är överens om att om genomförandeplanen
inte följs och den planerade bebyggelsen inte har
påbörjats inom anvisad tid ska regionen ha rätt att återta
markanvisningen. För att bebyggelsen ska ha ansetts
påbörjats avses att grundläggningen för bebyggelsen är
påbörjad. Parterna är även överens om att regionen
även ska ha rätt att återta markanvisningen under den
tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att
Exploatören inte avser eller förmår att genomföra
projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen och i likhet med upprättad
genomförandeplan och detta avtal. Exploatören är
medveten om att återtagen markanvisning inte ger
denne någon rätt att få ersättning för nedlagda
kostnader.

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Exploatören,
exempelvis att den regionala handläggningen av olika
skäl fördröjer genomförandeprocessen.

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till
följd av myndighetsbeslut, regionalt beslut eller liknande
ger inte Exploatören rätt till ny markanvisning som
kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning
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endast i de fall när de är hänförliga till ett regionalt
beslut, dock inte regionala beslut som är hänförliga till
myndighetsbeslut. Ersättning utgår i dessa fall endast
för faktiskt nedlagda kostnader.

§10 Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att
detsamma godkänns av regionfullmäktige.

§11 Kostnader

Exploatören är medveten om att denne står för all
ekonomisk risk avseende, projektering och
genomförandet inom markanvisningens ram.

§12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan regionens
skriftliga medgivande.

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

den S!, 1\

L

För Bolaget

Visby den

/

2015

För Region Gotland

2015
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/836

Jan von Wachenfeldt
eera Juniwik

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 8 januari 2016

Regionstyrelsen

Kv Bläckfisken 1, Visby, förslag till detaljplan, samråd
förslag till beslut
Planförslaget tillstyrks med beaktande av vad som &amförs nedan under

Trygghet och tillgänglighet.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och
radhus på den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB
bedriver bil- och bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.
Planändringen har stöd iden fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
(antagen i december 2009). I översiktsplanen sägs att vid planering och
utformning skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entreområde, det
kommunala naturreservatet vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om
Lummelundsväg. I planbeskrivningen redovisas hur genomförandet avses ske
för att på bästa sätt ta hänsyn till ovanstående.
För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger
planen att handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i
flerbostadshusens bottenvåningar.
Dagvatten&ågan avses i möjligaste mån lösas genom lokalt omhändertagande.
Länsstyrelsen har i ett tidigare dialogskede flaggat för att det kan finnas
markföroreningar från tidigare och befintliga verksamheter som kan leda till
krav på sanering innan bebyggelse kan tillåtas. PentaCon har därför nyligen
utfört en miljöteknisk undersökning där man analyserat marken i ett antal
provtagningspunkter med avseende på olika typer av markföroreningar. Ett
fåtal förhöjda värden har konstaterats vilket lett till rekommendationer om
vissa försiktighetsåtgärder i samband med byggskedet.

Besöksadress ViSborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Bedömning
Planförslaget har, som ovan nämnts, stöd i de övergripande planeringsdokumenten. De planerade bostäderna ligger väl lokaliserade med närhet till
handel, allmän service och kollektivtrafik. Närheten till grönområden förstärker
lämpligheten av den föreslagna bebyggelsen. De försiktighetsåtgärder som
föreslås genomföras mot bakgrund av de markföroreningar som konstaterats
bedöms vara tillräckliga. Denna uppfattning delas av samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarige miljöinspektör.

Trygghet och tillgänglighet
Lummelundsväg och Broväg är två tillfartsvägar som tidvis är hårt trafikerade.
För att skapa en ökad känsla av trygghet och säkerhet i trafikmiljön för i första
hand barn som skall till och från Norrbackaskolan samt för äldre och personer
med funktionsnedsättning bör lämpliga hastighetsnedsättande åtgärder som
t ex avsmalningar och mittrefuger övervägas vid genomförandet av planen.

Regiond irektör

Förslag till detaljplan för

Visby Bläckfisken 1 m fl
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2012/310
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-11-24
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling med plan- och genomförandebeskrivning
 Plankarta

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
2012-06-20,§112. Planförslaget bedöms ha stöd i gällande fördjupad översiktsplan och hanteras med normalt planförfarande, enligt PBL 2010.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2015-11-11 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH00).
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Arkitekturen ska ha en samtida arkitektur och hänsyn ska tas till områdets läge
intill Lummelundsväg, som är en stadsentré till Visby. Bebyggelsen ska ha en
stadsmässighet ut mot Lummelundsväg. I områdets närhet finns också naturreservatet Galgberget och Visby innerstad att ta hänsyn till.
Parkmarken i nu gällande detaljplan ska även fortsättningsvis vara park med
skogskaraktär. Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig
biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Den är
också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och närskog för lek, ett
komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4100 kvm BTA för radhusbebyggelse. För att stärka
stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt området ska
verksamheter integreras i flerbostadshusens bottenvåningar.

Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter
(påverkan på stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg - och trafikbuller)
som sammantaget gör att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har därefter skett med länsstyrelsen och Region
Gotland gör bedömningen att förslaget inte innebär risk för påverkan på miljö,
hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning
behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så som förorenad
mark, kulturmiljö, buller mm hanteras i planförslaget.

PLANDATA
Areal

Planområdets yta är ca 15 850 kvm. Varav ca 3400 kvm är allmän platsmark.

Markägoförhållanden

Befintlig parkmark ägs av Region Gotland. Övrig mark är privat ägo.

Lägesbestämning

Området ligger i den norra delen av Visby, ca 300 m från ”Norrgattrondellen”,
på Lummelundsvägs västra sida, intill Rackethallen och bostadsområdet Norderbacka.

__________________________________________________________________________________
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översiktskarta

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området föreslagen/ändrad
markanvändning med bostäder i huvudsak. Den fördjupade översiktsplanen
anger även att Lummelundsväg är utpekad som en viktig entrésträcka i Visby
och förändringar som görs ska studeras och bedömas utifrån ett stadsentréperspektiv. Kvaliteten på Visbys entréer ska förbättras och utvecklas. Entrén är
viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och orientering i staden.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan 09 VIS 198, antagen 1976-03-26. Planen anger
område för industriändamål och parkmark.

Kommunala beslut
i övrigt

I angränsande detaljplan för Norderbacka, 09-P-154 antagen 2008-05-14, redovisas att Sjöliljegatan föreslås förlängas genom kv Bläckfisken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns en mindre skogsdunge som angränsar till naturreservatet Galgberget. Det är en yta som till stor de är starkt kuperad med krön och
sänkor om vartannat. En övergång till kalhäll med mer tunna jordlager gör sig
tydlig mot naturreservatet i områdets nordvästra del. Den utgör en värdefull
grönkil in mot bebyggelsen, övriga delar är bebyggda eller hårdgjorda/grusade
för befintlig verksamhet med bilverkstad och försäljning.
Den kuperade marken framstår i sammanhanget som avvikande och tillskapad
i förhållande till sin omgivning. Måhända har marken påverkats av den tidigare
näring med kalkbruk som funnits strax intill. Sänkorna i området har emellertid
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gett förutsättningar för en bättre jordmånsbildning än för övrig närliggande
omgivning och därtill också en mer frodig vegetation. Framför allt med ett
stort buskinslag. Rikligt förekommande är bland annat oxbär, vildros, skogstry
och idegran, därtill också vedartade klätterväxter såsom murgröna och vildkaprifol. De sistnämnda finner stöd i ett lågvuxet trädbestånd med i huvudsak
tall och oxel och ger med sitt växtsätt både stämning och karaktär. I den södra
delen av området löper en lövträdsridå med vanlig skogslönn tillsammans med
sykomorlönn.
Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Skogsdungen kan med
fördel bevaras i sitt mer naturlika tillstånd, med stor artrikedom och ett rikt
småfågelliv. Den är också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och
närskog för lek, ett komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett
komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Vattenskydd

Planområdet ligger inom skyddsområde för kris-/reservvattentäkt för Visby
lasarett.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar mm.

Förorenad mark

På fastigheten bedrivs idag bilförsäljning, verkstad, tvätthall, lackering och bensinstation. Enligt länsstyrelsens register över misstänkta förorenade områden
har även åkeri bedrivits på platsen. Eventuella föroreningar efter ovanstående
typ av verksamheter är normalt möjliga att sanera. Byggande av bostäder bör
därför vara möjligt. Vid avveckling av bensinstation ska cisterner och till dessa
tillhörande ledningar tas upp och omhändertas.
Under 2007 gjordes en utredning utifrån dagens verksamhet, mindre känslig
markanvändning (MKM), som inte visade på några större föroreningar. För att
kunna ändra markanvändningen till bostäder behövs en kompletterande utredning för känslig markanvändning (KM) göras under planprocessen. Inom
området finns äldre kalkbrott som fyllts med massor, dessa kan vara förorenade.
Vid exploateringen är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella föroreningar som kanske inte hittats i samband med undersökningarna.

Radon

Området bedöms vara ett lågriskområde för radon men delar av området kan
vara karstpåverkat vilket innebär att markradonundersökningar ska göras inför
byggnation.

Kulturmiljö och fornläm- Planområdet gränsar direkt till områden med befintlig bebyggelse, i huvudsak
ningar
bostäder, samt ett idrotts- och rekreationsområde med en rackethall. Drygt
300 meter åt sydväst ligger Östergravar som utgör gräns både för världsarvet
Hansestaden Visby och riksintresset för kulturmiljövården. Naturreservatet
Galgberget och den medeltida galgen och ruinen av en kalkugn, Byströms kalkugn även kallad Visbybergs kalkbruk, från mitten av 1800-talet finns i närområdet.
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Kalkugnsruinen vid gångstråket i närområdet

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom
planområdet, men hela Galgberget har sedan medeltiden tjänat som stenbrott
där sten bröts och användes till att bygga ringmuren, kyrkor och profana byggnader i Visby innerstad.
Planförslaget har anpassats i struktur och skala till angränsande bebyggelse för
att skapa en god helhetsverkan. Aktuellt planområde utgör en komplettering
till befintlig bebyggelsestruktur. Högsta nockhöjd för flerbostadshusen mot
Lummelundsväg sätts till ca 17 meter, ca 2 meter lägre än GotlandsHems bebyggelse ut mot klinten och någon meter högre än Riksbyggens bebyggelse
närmare Lummelundsväg. Radhusbebyggelsens nockhöjd begränsas till ca 11,5
meter, en anpassning till radhusbebyggelsen inom kvarteret Trilobiten.

Gotlandshems bebyggelse mot klinten

Riksbyggens bebyggelse mot Lummelundsväg

Höjdbegränsningen på ca 17 meter utgår från den befintliga bebyggelse som
har tillkommit på senare tid. Bebyggelsen mittemot Stjärngatan har en nockhöjd på ca 14 meter och längre västerut i kv Guldfisken har byggnaderna en
höjd på ca 7 meter. Flerbostadshusen ska placeras med gaveln mot Lummelundsväg för att säkra de siktvyer genom området som ger möjlighet till viss
havskontakt. Det har också varit en ambition att säkerställa gång- och cykelstråk genom området ut i det omgivande strövområdet.
__________________________________________________________________________________
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Lummelundsväg utgör en viktig entré till Visby norrifrån och föreslagen bebyggelse kan bidra till att förstärka kvaliteten på stadsentrén.

Bebyggelsen längs Korallgatan

Lummelundsväg mot Visby norrifrån

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en bebyggelse för främst bostäder med en byggrätt fördelad på flerbostadshus, ca 6100 kvm bta (exklusive eventuell inglasning av
balkonger och källare) och ca 4100 kvm bta för radhus (ca 24 större radhus). En
komplettering med dessa hustyper i denna del av Visby bidrar till en bra blandning av olika bostadstyper och upplåtelseformer. Exploateringsgraden (bruttoarea per fastighetsarea) är ganska hög i kvarteret med flerbostadshusen söder
om Sjöliljegatan, knappt 1.0, eftersom parkeringen löses i källarplanet. I radhuskvarteret norr om Sjöliljegatan blir exploateringsgraden drygt 0.5.

Idéskiss situationsplan, Wisab
Flerbostadshusen
Husen, i form av lamellhus, placeras rytmiskt med gavlarna mot Lummelundsväg, i likhet med omgivande bebyggelse. Fasaderna ska inte vara uppbrutna.
Detta stärker och tydliggör entrén till Visby. Gavelställda hus ger samtidigt området en öppenhet och kontakten med havet och tillgängligheten till naturreservatet möjliggörs. För att stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och
ge ytterligare liv åt området ska verksamheter integreras i flerbostadshusens
__________________________________________________________________________________
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bottenvåningar. Planförslaget reglerar att minst ¼ av bottenvåningarna ska
användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande för boende.
Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg.
Maximal nockhöjd sätts till ca 17 meter (+ 61.0 m över havet) vilket möjliggör 5
våningar. För att hålla nere skalan och ytterligare anpassa till kringliggande
bebyggelse ska den 5:e våningen ha en utformning som upplevs nätt och vara
indragen minst 3 meter. Taket ska vara flackt, mindre än 30 graders lutning,
och inte kraga ut allt för mycket. Fasadhöjden på basvolymen får inte överskrida 12 meter för att upplevelsen av takfoten ska harmoniera med omgivande
bebyggelse.
Byggrätten ska fördelas lika på tre byggnader, alternativt fyra smalare hus.
Gårdarna ska hållas fria från komplementbyggnader för att ge en lugn och tydlig struktur med luftighet och goda solförhållanden. Möjlighet att bygga förråd,
miljöstationer m m finns i källarplanet samt på den korsmarkerade ytan.
Radhusen
Radhusbebyggelse tillåts att byggas i tre våningar, nockhöjd max ca 11.5 meter
(+ 55.5 m över havet). Radhusen får en privat baksida och en entrésida där t ex
carport får uppföras.

Skiss av vy över Lummelundsväg från norr mot söder, Wisab
För båda hustyperna gäller att arkitekturen bör vara samtida och som en anpassning till omgivande miljö och bebyggelse bör färgsättningen vara mjuk,
skarpa färger och vitt bör undvikas. Vid byggnation med fasadelement bör dessa ha en bearbetning, se exempel inspirationsbilder.
Vindar får inte inredas för att hålla nere byggnadsvolymerna och skalan. Komplementbyggnader såsom carport, miljöstationer och förråd inom området får
ha en högsta nockhöjd på 3,5 meter.
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Inspirationsbilder med bearbetade fasadelement

Områdets föreslagna struktur, där en förlängning av Sjöliljegatan till Lummelundsväg delar kvarteret i två områden, öppnar upp kvarteret och skapar tydliga kopplingar till angränsande natur- och bebyggelseområden. Nuvarande
verksamhet innebär att kvarteret upplevs tämligen rörigt, slutet och stängt.

Vy över dagens verksamheter i kv Bläckfisken

__________________________________________________________________________________
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Skiss av vy över kv Bläckfisken från öster mot väster

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planarbetet planeras inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i
planområdets stadsnära läge ska minst ¼ av flerbostadshusens bottenvåningar
användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande för boende.
Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg. I närområdet finns flera arbetsplatser av varierande storlek.

Offentlig och kommersiell service

I planområdets närområde finns förskola och skola F-6, rackethall, mataffär,
restaurang, konditori mm. Avståndet till annan service, högstadieskola och det
kommersiella utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är drygt 1 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god ur flera aspekter. Området är
tämligen plant och ligger centralt i Visby med service på nära håll. Kollektivtrafik (stads- och landsbygdstrafik) finns på Lummelundsväg.

Friytor
Lek och rekreation

I anslutning till bostäderna, på kvartersmarken, ska finnas möjlighet att ordna
närlekplats (småbarnslek) och gemensamma uteplatser för de boende mm.
Större kvarterslekplats finns bl a i Östergravar. I direkt anslutning till det södra
bostadskvarteret finns en liten isolerad skogsdunge, som lämnas orörd och för
fri utveckling (som parkområde). Den blir ett bra komplement till anlagda lekplatser då barn behöver orörd ”vild” natur för sin utveckling, men även en plats
för vuxna att kunna vila ögonen på grön natur mitt bland alla hus i området.
På grannfastigheten finns en rackethall och tennisbanor utomhus.
Närheten till det kommunala naturreservatet Galgberget ger en närmiljö som
erbjuder värdefull natur och goda rekreationsmöjligheter.
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Tennisbana och rackethall på grannfastigheten

Naturmiljö

Gångstråk till naturreservatet Galgberget

Den västra delen är i gällande detaljplan utlagd som parkmark och ska även
fortsättningsvis utgöra allmän platsmark med ändamålet park. Skogsdungen
utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen och en buffertzon mot angränsande idrottsområde med bl a tennisbanor utomhus. Den är en del av ett sammanhängande grönstråk och en del av angöringen till naturreservatet Galgberget. Området ska skötas och ges en karaktär som omgivande grönområden/tätortsnära skog.

Skogsdungen i den västra delen av planområdet

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Gatunätet ska kopplas samman med intilliggande område genom att Sjöliljegatan förlängs genom planområdet och ansluts mot Lummelundsväg.
Gång- och cykelväg finns längs Lummelundsvägs båda sidor. Ny lokalgata utformas så att cykel- och biltrafik kan samsas. Separat trottoar anläggs för de
gående. Total bredd på lokalgatans vägområde är samma som inom Norderbacka, 7 meter.

Kollektivtrafik

Både landsbygds- och stadstrafiken passerar på Lummelundsväg. Hållplats finns
i områdets omedelbara närhet.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering ska lösas på den egna fastigheten eller på en gemensamhetsanläggning inom planområdet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som
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ställs i regionens parkeringsriktlinjer. För att få ett trevligare och grönare gaturum är parkering inte tillåten närmast Lummelundsväg.
Under byggrätten för flerbostadshusen ges möjlighet att bygga parkeringsgarage (ca 62 platser), med nedfart från kvartersgatan, för att lösa större delen av
parkeringen för flerbostadshusen.
Med hänsyn till områdets lokalisering och närhet till centrum och annan viktig
samhällsservice så finns mycket goda förutsättningar för boende och besökare
att ta sig till och från området med cykel. Vid bostäder bör cykelparkeringar
ligga i anslutning till entré för både boende och besökare. Cykelparkering för
boende bör alltid lokaliseras på kvartersmark, vara väderskyddad och erbjuda
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I flerbostadshus bör det även finnas möjlighet till cykelparkering inomhus i markplan där det även bör finnas eluttag för
att kunna ladda en elcykels batteri.
Angöring till bostäderna ska ske via kvartersgator. Ytor för angöring och
gemensam parkering finns avsatt inom kvarteret. Anslutningarna för kvartersgatorna mot Sjöliljegatan och Korallgatan regleras av trafiksäkerhetsskäl, man
vill undvika in-/utfarter för nära Lummelundsväg. Kvartersgatorna föreslås få
namnet Ammonitgatan.
Förutom den nya anslutningen av Sjöliljegatan tillåts ingen ytterligare utfart/infart mot Lummelundsväg.

Störningar
Buller

Lummelundsväg föreslås få en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Byggrätterna
för bostäder placeras ca 18 m från vägmitt och klarar då ekvivalentvärdet 55
dBA vid fasad. Gemensamma uteplatser där riktvärdet max 70 dBA klaras bör
iordningställas på gårdarna, minst ca 30 m från vägmitt. En utveckling av Hangarvägen/Broväg, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, syftar också till att minska trafikbelastningen på den inre delen av Lummelundsväg.
Planområdet berörs inte av gällande bullerkurvor för flygtrafik, Max 70 dBA
(civilt flyg) och FBN 55 dBA (civilt och militärt flyg).
Det är osäkert om närheten till utomhustennisbanorna innebär någon störningsrisk. Avståndet mellan banorna och närmaste bostadstomt är ca 40 m. Det
finns inga tydliga riktvärden vad gäller den här typen av störningsrisk. Vid liknande fall på fastlandet där störningar har diskuterats och resulterat i olika
utfall har avstånden varit mellan 7 och 25 m. Störningsrisken i aktuellt förslag
bedöms som låg, men en bullerberäkning bör göras inför granskningsskedet för
att klargöra eventuell risk.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Dricksvatten
Dricksvatten kan bara levereras till ca +55 m ö h och marken ligger på ca +43,
vilket innebär cirka 12 m till högsta tappstället. Vid högre byggnation måste
exploatören bygga en tryckstegring till sin egen installation.
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Spillvatten
För avloppet krävs inga speciella åtgärder. En anslutningspunkt kommer att
erbjudas och dess exakta läge bestäms i dialog mellan exploatör och VAhuvudman.
Dagvatten
Inom kvarteren ska dagvattnet i möjligaste mån omhändertas lokalt för att
bibehålla nybildningen av grundvatten i Visby. Dag- och dränvatten från fastighet ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges möjlighet att
infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till det kommunala systemet. Dagvatten från parkeringsytor ska i första hand ledas ut över grönytor
innan avledning till det kommunala systemet. När så inte är möjligt ska dagvattnet fördröjas i ett magasin med minsta volym 150l/kvm hårdgjord yta.
Ledningsnät
För att möjliggöra den planerade byggnationen måste befintliga dag-, spill- och
vattenledningar flyttas för att inte hamna under den planerade bebyggelsen.
Ny sträckning blir i den förlängda delen av Sjöliljegatan och längs cykelbanan på
Lummelundsväg. En 120 meter lång och 5.5 meter djup ledningsgrav måste
grävas. Arbetet kan inte utföras förrän befintliga byggnader har rivits. Vidare
måste en sträcka på ca 200 meter spillvattenledning byggas om i närheten av
kvarteret Lotteriet1, för att ledningsnätet ska kunna ta emot de ökade mängderna hushållsspillvatten.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området är idag anslutet till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Exploatören ansvarar för att
tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Möjlighet finns att ordna detta längs kvartersgatorna. Radien på
eventuell vändplan ska vara minst 9 meter.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd 1:a kvartal 2016
Granskning 2:a kvartal 2016
Antagande hösten 2016
Färdigställande av det regionala VA-nätet inom planområdet kan ske tidigast 6
månader efter avveckling av befintliga byggnader.

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Regionen anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvattenledningar och vattenledningar inklusive pumpar för tryckstegring.
Exploatören ska i görligaste mån omhänderta dagvattnet inom fastigheten.
Exploatören ansvarar även för all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut samt att byggnader, kvartersgata,
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infarter, garage och parkeringsplatser iordningställs.
I samband med byggnationen skall exploatören utföra erforderliga geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar. Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtaganden.
Huvudmannaskap

Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
Exploateringsavtal, som reglerar genomförande- och kostnadsansvar för anläggandet av gator och VA-anläggningar m m, ska upprättas mellan Region
Gotland och exploatören innan antagandet av detaljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören hos Region Gotland ställa säkerhet
till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Säkerheten ska vara regionen tillhanda senast dagen före
antagande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning, servitut m m

Området för lokalgatan ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland
Visby Bläckfisken 1 till regionens fastighet Visby Galgberget 1:1.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande- och upplåtelseformer som väljs kan för kvartersgata, markparkering,
parkeringsgarage och avfallshanteringen behov uppstå av att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhetsanläggning ska
denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska utan ersättning
överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till samfällighetsföreningen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer att utföras av
regionen:
Ny spillvattenledning nedströms
ca 1,5 Mkr
Flytt av VA-ledning inom planområdet
ca 1,5 Mkr
Återställande av gc-bana
ca 0,8 Mkr
Anläggande av lokalgata inkl belysning
ca 0,8 Mkr
Totalt
ca 4,6 Mkr
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I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering,
garage, VA-ledningar inom kvartersmark inklusive tryckstegring för dricksvattnet, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), uppförande av byggnader
mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och lokaler.
Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för lokalgata.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

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

Tekniska utredningar

Under planprocessen ska bl a en bullerberäkning avseende närheten till utomhustennisbanorna, en översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande utredning för känslig markanvändning (KM), avseende markföroreningar
göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom riksintresse för naturmiljövården, riksvärdena är i huvudsak knutna till klinten och strandvallar. Aktuellt planområde används idag för
industriändamål och park, ingen minskning av parkmarken föreslås varför
riksintresset inte berörs.
Aktuellt planförslag bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby
flygplats, varken utifrån hinderfrihet eller buller. Planförslaget berör inte heller
influensområdet till försvarsmaktens riksintresseområde.
Riksintresset Visby innerstad och världsarvet
Visbys placering i landskapet, med omgivande gles bebyggelse och den frilagda
ringmuren är ett av de starkast uttryckta värdena i motiveringen till världsarvsstatus. Ett respektavstånd och en underordnad skala har varit rådande i
mötet med muren och det närmast omgivande landskapet. Det har sedan
länge funnits en outtalad gräns för vilken höjd tillkommande bebyggelse kan
ha utan att störa och konkurrera med ringmuren och den obrutna skyline som
utgör Visbys fond. Den medeltida galgen låg helt öppen för att avrättningarna
skulle skönjas och ha en avskräckande inverkan redan på avstånd och vid ankomst från havet.
De föreslagna flerbostadshusen är placerade i ett sammanhang av befintlig
bebyggelse, längs Lummelundsväg, och har därmed inte samma öppna läge
som de byggda punkthusen ut mot klinten har. Byggnadernas nockhöjd är
också lägre. Föreslagen bebyggelse stärker upplevelsen av Lummelundsväg, en
av infartsvägarna till Visby innerstad och påverkar inte siluetten och upplevel-
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sen från havet eller förståelsen av galgens funktion i relation till staden. Inga
kulturvärden finns utpekade inom området.
Eftersom föreslagen bebyggelse inramas av parkmarken, följer befintlig bebyggelsestruktur och den på platsen rådande formen och skalan, bedöms inte
planförslaget innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller
negativt påverka världsarvet.

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till
kollektivtrafik, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö,
inte minst för barn. Området integreras i en stadsstruktur, i direkt anslutning
till en separat gc-väg längs Lummelundsväg, vilken är en del av ett större
sammanhängande gc-nät. Närheten och tillgången till grönområden är också
mycket god, vilket ger möjlighet för lek och utevistelse.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostadsområdets centrumnära placering i en upplyst stadsmiljö, samt närheten till natur, förskola, skola, gc-vägar, kollektivtrafik och kommersiell service
innebär goda möjligheter för ett tryggt och jämställt boende.

Tillgänglighet

Området knyter an till närliggande natur och bebyggelseområden med bl a
bostäder. Detaljplanen säkerställer förbindelser till det kommunala naturreservatet Galgberget, bl a genom lokalgatan, vilket ger möjlighet till ett aktivt
och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla åldrar.
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig, på såväl gator, kvartersgator och gångstråk genom och inom området.
Parkeringsplatser reserveras på respektive fastighet och i vissa delar finns
tillgång till ett parkeringsgarage.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelseområdet får stora kvaliteter med en blandad
stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna av Visby och samtidigt en närhet
till grönområden. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att
uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen
medför en förbättring av området då förorenad mark kommer att saneras
samt att närmiljön för de boende i planområdena runt omkring får en bättre
närmiljö utan nuvarande verksamhet som nära granne.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte överskridas då buller hanterats
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft överskrids ej även om trafiken tidvis är intensiv på
Lummelundsväg. Större korsningar med längre stopp saknas så därför bedöms
avgasnivåerna vara väl under risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Övrigt

Sanering, enligt godkänd saneringsplan, ska vara gjord innan bygglov får ges.
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/parkering/avfallshantering/gångstråk ska vara tillgängliga för samtliga
byggrätter inom respektive kvarter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin planarkitekt - planförslag
Lena Beckman, planingenjör - layout & plankarta
Lennart Klintbom, Anna Wikström, trafikplanerare - trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör - genomförandefrågor
Rikard Widén, va-utvecklare - vatten & avloppsfrågor
Christian Hegardt stadsarkitekt- gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt - bygglovsfrågor
Maria James, kommunantikvarie - kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo miljöskyddsinspektör - markföroreningar
Jimmy Holpers regionekolog & Niclas Fredriksson landskapsarkitekt- miljö &
natur
Kerstin Jakobsson kartingenjör - grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 24 november 2015

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt

Instans

Ärendenr2012/310

Sa mhä Ilsbygg nadsförva Itni ng en
Enhet plan

Handlingstyp

Remiss

Datum 2015-12-18

Förslag till detaljplan för kv Bläckfisken i Visby
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnads förvaltningen att samråda
med ett förslag, daterat 2015-11-24, till detaljplan för rubricerat område. Syftet
med planen är att omvandla nuvarande industrifastighet (Visby Motorcentral m m)
till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus med inslag av icke störande
handel/verksamheter.
Förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entre, Vis borgs allen 19 i Visby samt
på Regionens hemsida: www.gotland.se/detaljplaner.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post sbfplan@gotland.se, senast den 29 januari 2016. Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer (2012/310).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Eva Werkelin tfn 0498-269195,
fr o m den 11 januari 2016.

Med lJänliga hå'lmingar

-

GZ l/1Jlv !w(A______
Eva Werkelin
Planarkitekt
Bilagor
- planbeskrivning
- plankarta med bestämmelser

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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1

Objekt

På uppdrag av WISAB Bygg AB har AB PentaCon utfårt en översiktlig markteknisk
undersökning inom rubricerad fastighet. Undersökningen har omfattat en översiktlig
geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning i samband
med upprättandet av detaljplan för det aktuella området. Redovisningar av utförda
fältarbeten och laboratorieanalyser finns i "Markteknisk undersökningsrapport"
(MUR), dat 2015-12-03.

2

Ändamål

Den marktekniska undersökningen har utförts i samband med upprättandet aven
detaljplan får det aktuella området. Detaljplanen skall medge bebyggelse av bl.a.
flerbostadshus och radhus. Ändamålet med den översiktliga geotekniska
undersökningen är att, ur geoteknisk synvinkel, bedöma lämpligheten får planerad
bebyggelse samt att ge ett projekteringsunderlag för nya geokonstruktioner inom
området med preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk kategori 1 eller
2 (OK l eller OK 2).
Inom det aktuella planområdet har viss miljöstörande verksamhet förekommit.
I utförd riskklassning (lDnr: F0980-0704, Dossier nr: MHN 2012/617) har Miljö- och
hälsoskyddsnämnden riskklassat platsen som 3, måttlig risk. De primära platserna för
miljöstörande verksamheter, inom det aktuella planområdet, är platser där
petroleumprodukter har hanterats. Inom dessa områden har även jordprovtagning skett
vid ett tidigare tillfälle.
Resultatet från denna kompletterande miljötekniska markundersökning, tillsammans
med de tidigare erhållna resultaten, kommer att ligga till grund för den fortsatta
handläggningen av detaljplanen för fastigheten.
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Underlag för Projekterings-PM

Som underlag for planering av undersökningarna har använts nedanstående underlag;
III

fil

III

4

Grundkarta - Visby Bläckfisken l, med situationsplan dat. 2015-09-08 med
tillhörande sektionsritning (dwg-ritningar). Structor Örebro AB.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bläckfisken l, Visby
Motorcentral- Visby (AB PentaCon, dat. 2007-10-15, arb.nr: 07-074).
Visby Motorcentral - Riskklassning 2013 - Blankett A-F ink!. bilagor
(IOnr: F0980-0704, Dossier nr: MHN 2012/617).

Styrande dokument

Färeskr(ft
BFR Rapport R 130: 1985
BVS 1585.001

Titel
Schaktbarhetsklassificering
Trafikverkets TK Geo 2011

Tabell l - Sammanställning av tillämpade handlingar

5

Planerad/föreslagen konstruktion

Inom det aktuella undersökningsområdet skall det detaljplaneläggas for möjliga tre
flerbostadshus om fem våningsplan med loft samt källarforlagt parkeringsgarage.
Dessutom skall detaljplanen medge byggnation av 24 stads radhus om tre våningsplan
vardera i fem separata längor (se bilagd ritning GlOl).
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Markförhållanden

6.1

Topografi
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Det aktuella området ligger drygt 500 meter nordost om Norderport i Visby ringmur
och norr om Lummelundsväg. Undersökningsområdet gränsar i väster till området för
Visby tennishall, i nordväst till en mindre skogsdunge och i norr och öster till vägar
och bostadsområden (se bild 1).

Bild l - Bläclifisken l, ca 100 meter norr om Norderport i Visby. (© Eniro)

Området inom fastigheten är i huvudsak asfaltbelagd, undantaget en grusbelagd
parkeringsyta i fastighetens nordöstra del. Marknivån är relativt plan och varierar
mellan ca 43 meter i öster till ca 43,7 meter i söder.
I sydvästra delen av fastigheten finns en väg till byggnadens källarplan, där marknivån
är ca +40 meter. Mot Visby tennisklubb och rackethallens område i sydväst släntar
markytan från nivån ca +43,5 meter till nivån ca 41,7 meter.
Närmaste recipient är Östersjön, ca 600 meter väster om den aktuella fastigheten.
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Geotekniska förhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt bestå av tillfård fyllningsjord av
skiftande karaktär. I huvudsak utgörs fyllningsjorden av friktionsjord eller moränjord.
Det naturligt lagrade kalkstensberget bedöms ligga mellan ca 0,5-3,5 meter under
markytan. Den naturliga bergytans nivå varierar mellan ca +39 till ca +43 meter. Den
högsta bergnivån bedöms finnas i fastighetens östra del.
I anslutning till fastighetens västra hörn har det enligt uppgift tidigare funnits ett
kalkstensbrott (se ritning G 101). I anslutning till undersökningspunkterna 2-4 och
P-22 ligger den bedömda bergytan på nivån ca +35 meter eller ca 5 meter lägre än
omgivande bergnivå.

7.1

Grundläggning

Det aktuella området bedöms vara byggbart i enlighet med det gällande planförslaget.
Ingen risk får sättningar fåreligger under fårutsättning att man schaktar bort all
organisk jord, asfalt och fyllningsjord fåre grundläggning och ersätter med packad
nytillfård friktionsjord eller sprängsten. Grundläggning kan eventuellt även ske på
befintlig fyllningsjord. Detta kräver dock ytterligare undersökning av fyllningsjordens
egenskaper.
Nytillfård fyllning får grundläggningen utfårs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CEll i AMA Anläggning 13. Packning utfårs lämpligen i
lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 13.
Färdig golvnivå är får flerbostadshusen preliminärt angivet till ca +43,95 meter. Detta
innebär att grundläggningsnivån får parkeringsgaraget blir ca +40 meter. För den
huskropp som är belägen åt söder innebär det att byggnaden partiellt (sydöstra delen)
kommer att grundläggas på berg och den nordvästra på fyllningsjord. De olika
grundläggningsförutsättningarna måste beaktas i detaljprojekteringsskedet.
Radonundersökning har ej utfårts i anslutning till den översiktliga geotekniska
utredningen.
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Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Geotekniska konstruktioner delas in i tre kategorier beroende på omfattning och
komplexitet. Geoteknisk kategori 1 omfattar små och enkla byggnadsverk som utförs
med försumbar risk och kända grundförhållanden. Geoteknisk kategori 2 omfattar
konventionella typer av byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för
omgivningspåverkan eller speciella jord- eller belastningsförhållanden.
(Geoteknisk kategori 3 omfattar byggnadsverk eller delar av byggnadsverk som faller
utanför gränserna till geoteknisk kategori 1 och 2.)
Dimensionering av grundläggning utförs för radhusen i Geoteknisk Kategori 1
(GK l) och enligt Eurokod med tillhörande EKS. Dimensionering av grundläggning
utförs för flerbostadshusen i Geoteknisk Kategori 2. (Notera att vid dimensionering
enligt Eurokoderna skall partialkoefficienten för säkerhetsklassen läggas på
nedräknade laster och inte som förut på jordartsparametrar.)

7.3

Grundvatten

Inget vatten, undantaget något litet i undersökningspunkt P-26, har påträffats i
samband med de utförda borrningarna men det är rimligt att anta att vattenströmning
sker på kalkstensberget i samband med riklig nederbörd eller i samband med
snösmältning. Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag ligga ca
8-15 meter ned i kalkstensberget.

7.4

Schakter

Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Förekommande fyllningar kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 3-4
(Byggforskningsrådet - Rapport R 130: 1985). Den naturligt lagrade jorden (sand och
morän) kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 2-4.
Allt schaktarbete ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart, rådande vattensituation
samt rådande väderförhållanden. Temporära schakter för ledningar eller dylikt kan ske
med branta schaktslänter. Schakter djupare än ca 1,5 meter skall ske med
släntlutningar flackare än 1: 1. Där fyllningen eventuellt innehåller silt kan schakt
försvåras av dess flytbenägenhet i vattenrnättat tillstånd vilket kan leda till
ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn. Sådana schakter, som ska stå öppna
längre tid, bör skyddas mot erosion. För information om schaktning se
Arbetsmiljöverkets publikation, Schakta säkert.
Losstagning av berg skall ske med försiktig metod, fräsning eller försiktig sprängning.
Spettning och konventionell sprängning är metoder som bör undvikas i detta fall.
Kraftiga vibrationer kan påverka sprickstrukturer i kalkstensberget och påverka
vattenflöden så ökad inströmning erhålls i bergsskärningen.
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Sättningar och stabilitet

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående forutsättningar, utfOras utan risk for skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller
fOreligger risk for stabilitetstekniska problem.

7.6

Sammanställning av karakteristiska värden

Dimensioneringen av grundläggning utfors for radhusen i Geoteknisk Kategori 1
(GK 1) och enligt Eurokod med tillhörande EKS. Dimensionerande värden på
grundtryck väljs i enlighet med gällande EKS.
Vid större grundtryck skall Geoteknisk Kategori 2 användas och eventuellt
kompletterande undersökningar skall utfOras i erforderlig omfattning.

7.6.1

Materialparametrar

Förhållandena inom området varierar. Preliminära karakteristiska värden for naturligt
lagrad jord kan väljas enligt nedanstående tabell.
Material

y (y')

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

(kN/m3 )
18 (10)

-

-

Sand (medelfast lagrad)

19(11)

<p=30°

Ek =15 MPa

Morän

20 (12)

<p=35°

Ek =30 MPa

Fyllningsjord

Tunghet

..
..
Tabell 2 - Sammanställnzng av prelzmznara karaktenstzska varden.

Det dimensionerande grundtrycksvärdet fOr kalkstensberget kan väljas till
Id = 1 MPa.
För större mäktighet av befintlig fyllningsjord under planerad ny grundläggning skall
kompletterande undersökningar utfOras i erforderlig omfattning fOr att utröna
hållfastegenskaperna.
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Partialkoefficienter fdr jordparametrar väljs i enlighet med SS-EN 1997-1 :2005 och
bilaga A;
Jordparameter

Symbol

Värde

Friktionsvinkel

rrp
r
rr

1,25

l

Enaxlig tryckhållfasthet
Tunghet

1,4

qu

1,0

Tabell 3 - Partialkoejjicienterjörjordparametrar (r ~J

Fastställande av de geotekniska materialparametrarna och partialkoefficienterna samt
eventuellt behov av kompletterande undersökningar görs av geotekniker i samband
med detalj projekteringen.

l

Denna koefficient tillämpas på tan <fl
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Miljötekniska förhållanden

8.1

Historik
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Servicestationen inom den aktuella fastigheten uppfordes i början av 1960-talet.
Byggnaderna innefattade då bensinstation, bilhall, däckservice, verkstad, tvätthall,
smörjhall och ett oljefOrråd. 1978 byggdes servicestationen till med en lastbilscentral
och tvättanläggningar. I samband med detta anlades även oljeavskiljare.
Bensinstationen drevs från 1960-1982 av Shell, därefter övertog Texaco verksamheten
fram till år 1995. Preem övertog bensinstationen 1995 och drev den fram till år 2003
då OKQ8 startade sin verksamhet. Tanka, som nu driver anläggningen, övertog
stationen 2005. 1978-1980 drogs fjärrvärme fram till byggnaderna men fjärrvärmen
installerades fOrst år 2003.
Vid bensinstationen i områdets norra del finns fem cisterner i mark. Cisternerna
innehåller 95 oktans bensin (2 st 10m 3 ) 98 oktans bensin (2 st 10m 3 ) och diesel (l st
10 m3 ).
Vid södra byggnadens sydvästra gavel finns 3 st cisterner nedgrävda i mark.
Cisternerna innehöll tidigare eldningsolja (15 m3 ), spillolja (2 m3 ) samt diesel och även
fotogen (3 m3 ). Dessa cisterner är enligt tidigare erhållna uppgifter tömda och
rengjorda, de är dock inte sandfyllda. Ett läckage inträffade for ett antal år sedan i
samband med att markarbeten utfOrdes i närheten av cisternerna. Läckaget sanerades
och därefter gjöts en kassun runt cisternerna utan tät botten.

8.2

Förväntade föroreningar

Förväntade fOroreningar inom aktuellt område är spill och ofrivilliga utsläpp av
petroleumkolväten i anslutning till bensinstationen och cisternerna till oljeeldningen.
Den tidigare utforda översiktliga miljötekniska undersökningen har koncentrerats till
de områden där dessa fOroreningar är forväntade. De nya undersökningspunkterna har
placerats med jämn fordelning över området och i anslutning till planerade byggrätter.
I anslutning till det norra närområdet av Visby innerstad har det visat sig att det finns
områden med äldre fyllningsjord med innehåll av förhöjda halter av bl.a. PAH, koppar,
bly och kvicksilver. Kontroll har därfor skett av fyllningsjorden med avseende på
metall- och PAH-innehåll.
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Riktvärden

Naturvårdsverket har upprättat generella riktvärden (2009) för förorenad mark.
Riktvärdena är uppdelade i två nivåer.
•

Känslig markanvändning (KM) innebär områden där människor (barn och
vuxna) stadigvarande skall visats under lång tid, exempelvis bostadsbebyggelse
samt inom områden där grundvattnet skall skyddas fullt ut, både inom aktuell
plats och i dess närområde.

•

Mindre känslig markanvändning (M KM) innebär övriga områden som
arbetsplatser gatu- och industriområden, där människor inte visats
stadigvarande och att grundvattnet skyddas på ett visst avstånd (200 m) 2.

För den aktuella fastigheten skall känslig markanvändning gälla om inte en
platsspecifik bedömning kan visa att andra riktvärden kan användas utan att göra
avkall på skydd av människors hälsa och på miUö.

2

Sid 23, NY rapport 5976.
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8.4

Laboratorieanalyser

8.4.1

Laboratorieanalys av grundämnen

Utifrån 54 utförda XRF -analyser i fält har fem jordprover valts ut för analys på
laboratorium. Provtagningspunkter har fördelats jämt över undersökningsområdet och
urval av jordprover har skett efter XRF-och PID-mätning av respektive jordprov.
I tabellen nedan redovisas resultaten avseende de laboratorieanalyserade, utvalda,
jordproverna i jämforelse med de generella riktvärdena och markanvändningstypen
Känslig Markanvändning, KM, för grundämnen.

KM"
.......

,

As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Co,kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Ni, nickel
Pb, bly
V, vanadin
Zn, zink

1() ....
___ >

~OO

0,5>
... 15.
1.·.·.<80
.... 80 .. ~ .'
I

!(),2S~ .. •·.·•

.4Q,.
50 . . . .
10P •
2$0'··

22:3
(1,0-1,5)

23:6
(2,5-3,3)

25:2
(0,5-1,0)

27:3
(1,0-1,5)

30:2
(0,3-1,0)

3,24
26
0,102
3,75
7,45
8,96
<0.04
9,16
14,6
10,5
40,8

3,85
43,9
0,223
3,94
9,02
21,5
0,279
10,3
39,5
10,8
70,2

2,14
22,8
0,113
2,32
5,12
9,94
0,0408
6,82
31,5
6,91
34,9

4,98
47,1
0,196
4, Il
10,1
11,8
0,052
10,2
326
13,4
65,4

7,6
66,8
0,248
5,61
11,5
13,9
0,0677
13,3
37,2
13,6
67,7

..
..
.. ..
Tabell 4 - Uppmatta halter av grundamnen l respektive analyserat}ordprov. Janiforelse med de
generella riktvärdena/ör KM Halter i mg/kgTS. För respektive jordprov anges djup i meter under mark
som provet är taget.

I det analyserade jordprovet från undersökningspunkt 23, mellan 2,5-3,3 meter under
markytan, överstiger halten kvicksilver något det generella riktvärdet for känslig
markanvändning (0,279 mg/kgTS mot riktvärdets 0,25 mg/kgTS).
I jordprov från undersökningspunkt 27, mellan 1,0-1,5 meter under markytan,
överstiger halten bly det generella riktvärdet för känslig markanvändning (dock under
MKM, 400 mg/kgTS).
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8.4.2

Laboratorieanalys av organiska ämnen

Inga lättflyktiga ämnen konstaterats genom PID-mätningar i fålt i denna
provtagningsomgång.
I anslutning till den tidigare utförda miljötekniska markundersökningen konstaterades
halter av P AH M och PAH H över det generella riktvärdet. I nedanstående tabell
presenteras tidigare analyserade jordprover med avseende på petroleumkolväten.
Resultaten (PAH omräknat till de nya generella riktvärdena) jämförs i tabellen med det
generella riktvärdet för känslig markanvändning, KM.

I··.

KM:

..............
alifater >C5-C8
alifater >C8-C l O
al ifater >C 1O-C 12
alifater >C 12-C 16
alifater >C5-C 16
al ifater >C 16-C3 5
aromater >C8-C l O
aromater >C l 0-C3 5
bensen
toluen
etyl bensen
summa xylener
summa TEX
summa 16 EPA-PAH
S:a PAH cancerogena
PAH övriga

.••:: .10.
.·•.. .·...1ö ....

..........•..... < .....

2:7
(4,0-5,0)

5:4
(1,5-2,0)

<10
<10
<10
<10
<20
49
<1.0
<2.0
<0.010
<0.050
<0.050
<0.050
<0.080
7, l
3,4
3,7
<0,24 3

<10
<10
<10
<10
<20
<10
<1.0
<2.0
<0.010
<0.050
<0.050
<0.050
<0.080
0,78
0,4
0,38
<0,24
0,38
0,4

7:5
(2,0-2,2)
<10
<10
<10
<10
<20
<10
<1.0
<2.0
<0.010
<0.050
<0.050
<0.050
<0.080
0,097
<0.30
0,097
<0,24
0,097
<0,30

8:4
(1,5-2,0)
<10
<10
<10
<10
<20
<10
<1.0
3,7
<0.010
<0.050
<0.050
<0.050
<0.080
21
6
15
0,3
14,5
6,4

..
3.'
PAHL
PAHM
3,26
PAHH
.
....
3,85
.'.
1.···.·.......
Tabell 5 - Tidigare utförda laboratorieanalyser med avseende på petrolezunkolvätenjämjört med det
generella riktvärdet/är känslig markanvändning, KM.

Undersökningspunkt 2 (4,0-5,0 meter under markytan) ligger i direkt anslutning till det
södra cistern läget inom fastigheten. Undersökningspunkt 8 (1,5-2,0 meter under
markytan) ligger i anslutning till Lummelundsväg.

3 Omräkning har skett av tidigare rapporterade halter avseende S:a cancerogena P AH och övriga P AH
till PAH L, PAH M och PAH H.
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I nuvarande provtagningsomgång har PAH-analys utförts på de jordprover som även
valts ut for analys av metallfororeningar. Inga indikationer i fålt har kunnat ge upphov
till misstanke om PAH-föroreningar i jorden.
I nedanstående tabell presenteras de analyserade jordproverna med avseende på
PAH:er. Resultaten jämförs i tabellen med det generella riktvärdet for känslig
markanvändning, KM.

~M
.. :

22:3
23:6
25:2
(1,0-1,5) (2,5-3,3) (0,5-1,0)

27:3
30:2
(1,0-1,5) (0,3-1,0)

3.··. <0.15
<0.15
<0.15
<0.15
PAHL
<0.15
.....3,.·
PAHM
0,45
<0.25
<0.25
0,47
0,57
.
1
0,27
0,056
PAHH
<0.23
0,5
1,1
Tabell 6 - Utförda laboratoneanalyser med avseende på PAH:erjämjört med det generella riktvärdet
för känslig markanvändning, KM

Halter av PAH H över det generella riktvärdet for KM har uppmätts i anslutning till
undersökningspunkt 30 (0,3-1,0 meter under markytan) som ligger i områdets norra
del, i anslutning till den grusbelagda parkeringsytan.

8.4.3

Laboratorieanalys av asjaltprov

Ett asfaltprov från undersökningspunkt 26 har, efter misstänkt lukt av stenkolstjära,
analyserats med avseende på PAH:er. Resultatet av analysen visar att halten PAH 16 är
12 mg/kg. Vid halter <70 mg/kg PAH 16 bedöms asfalten vara fri från stenkolstjära.
I samband med den tidigare utfOrda översiktliga miljötekniska markundersökningen
fanns det också misstankar om forekomst av tjära i asfalt (P AH) i anslutning till två
. undersökningspunkter (4 och 7). Prov togs for PAH-analys men det visade sig att
värdena låg klart under gällande riktvärden (1,6 respektive 7,4 mg/kg TS PAH 16).

Penta Con
8.5

15 (17)

Sammanfattning avföroreningssituationen

Den tidigare utfårda undersökningen 2007 visar på låga till måttliga halter av PAH M
och PAH H i anslutning till fyllningsjorden i undersökningspunkterna 2 (4-5 meter
under markytan) respektive 8 (1,5-2 meter under markytan). Den tidigare utförda
provtagningen har inte kunnat utfåras alltför nära cisterner eller under dessa där
petroleumfåroreningar kan finnas. Det kan därfår finnas en risk att fåroreningar kan
påträffas vid slutlig demontering av cisternerna inom området.
Laboratorieanalyserna avseende PAH i denna provtagningsomgång visar att endast en
punkt, undersökningspunkt 30, har halter av PAH H över det generella riktvärdet får
känslig markanvändning (1, l mg/kg TS mot riktvärdets l mg/kgTS).
I två undersökningspunkter, 23 och 27, har grundämnen påträffats i halter över det
generella riktvärdet får respektive ämne. Iundersökningspunkt 23 (2,5-3,3 meter under
mark) har kvicksilver konstaterats i en halt strax över riktvärdet får känslig
markanvändning (0,279 mg/kg TS mot riktvärdets 0,25 mg/kgTS).
lundersökningspunkt 27 (1-1,5 meter under markytan) har halten bly uppmätts till
326 mg/kgTS eller ca 6,5 gånger det generella riktvärdet för KM.
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Föroreningar och dess spridning i jord

PAH:er och andra hydrofoba organiska foreningar har lättare att fastläggas till ett
sorbentmaterial i jorden än att frisättas igen och återgå till vattenfasen. En PAHfororening som lämnas orörd i jorden binds efter hand allt hårdare till jordmatrisen.
Föroreningen kan bli liggande kvar i icke nedbrutet skick under mycket
lång tid. Samtidigt sänks toxiciteten allteftersom biotillgängligheten med tiden
minskar.
Det påträffade kvicksilvret har konstaterats i en mycket låg halt, strax över det
generella riktvärdet for känslig markanvändning, 2,5-3,3 meter under markytan.
Metalliskt kvicksilver är forhållandevis mindre farligt eftersom det inte kan tas upp
och bindas av levande varelser. En del kvicksilver omvandlas dock i naturen till den
extremt giftiga foreningen metylkvicksilver som kan tas upp av levande organismer.
Eftersom metylkvicksilver bryts ned och utsöndras långsamt ansamlas det i vävnaden
hos djur. Halten kvicksilver bedöms i detta fall vara liten och fororeningen bedöms
också vara mycket begränsad i utbredning.
Huvuddelen av kvicksilver i marken binds till organiskt material och större delen av all
transport av kvicksilver, i marken och från marken till omgivande vattendrag och sjöar,
sker som lösta humuskomplex. Föroreningens läge i den omättade zonen gör också att
spridningsrisken torde vara forsumbar for denna fOrorening.
Även bly har en stark bindning till jordpartiklar. Bly binds mycket starkt till
humusämnen, även vid lågt pH. Transporten av bly i mark och vatten sker främst som
lösta humuskomplex. Den påträffade blyföroreningen i jorden bedöms vara av liten
omfattning. Mätningarna med XRF på prov 27:3 (1,0-1,5 meter under markytan)
visade halter av bly på 120, l mg/kgTS respektive 19,32 mg/kgTS.
Laboratorieanalysen visade på en halt på 326 mg/kgTS avseende samma prov.
Troligtvis är den aktuella fororeningen därfor begränsad och av mindre karaktär i det
uttagna provet.
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Rekommendationer

Totalt har 54 jordprover analyserats med XRF och PID. Ett fåtal av dessa har visat på
relevanta föroreningsnivåer över KM för respektive grundämne vid mätning med XRF.
Två av de utvalda fem laboratorieanalyserade jordproverna uppvisar halter över nivån
för KM för kvicksilver (l, 1 gånger riktvärdet för KM) och bly (6,5 gånger riktvärdet
för KM, något under det generella riktvärdet för MKM).
Inga förhöjda halter av lättflyktiga kolväten har konstaterats vid mätningar med PID.
Med undantag för de analyserade PAH:erna i undersökningspunkt 30 (relativ ytlig
förorening) bedöms PAH-föroreningarna ha funnits i fyllningsjorden då de en gång
placerats på platsen. Samma bedömning gäller för de påträffade metallföroreningarna
(kvicksilver och bly) i fyllningsjorden. Ingen av de påträffade föroreningarna bedöms
ha någon större sammanhängande utbredning.
Provtagning har i samband med de tidigare undersökningarna inte kunnat utföras
alltför nära cisterner eller under dessa där föroreningar kan finnas. Det kan därför
finnas en risk att föroreningar kan påträffas vid slutlig demontering av cisternerna
inom området. Marken kring de underjordiska oljecisternerna i områdets östra och
södra del måste därför kontrolleras och eventuellt saneras innan detaljprojektering för
bostäder av det aktuella området eller i samband med den kommande entreprenaden.
En stor del av fyllningsjorden kommer att beröras av byggnation av det nya
parkeringsgaraget för flerfamiljshusen. Det är lämpligt att hanteringen av
fyllningsjorden följs upp i entreprenadskedet och att kontroll sker i fålt med XRF av
eventuellt ytterligare metallföroreningar. Ett antal jordprover bör även väljas ut och
analyseras med avseende på PAH:er i samband med detta.
Innan någon form av åtgärd kan genomföras skall anmälan om denna inges till Miljö
och hälsoskyddsnämnden (MHN), Region Gotland. Anmälan skall göras i enlighet
med 28§ i förordningen om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där bakgrund syfte
och åtgärdsmål redovisas. Först efter att MNH har gett sitt godkännande till aviserad
åtgärd och eventuella synpunkter, kan arbetena påbörjas. Efter genomförd åtgärd skall
redovisning ske i överenskommen omfattning med tillsynsmyndigheten.
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1

Objekt

På uppdrag av WISAB Bygg AB har AB PentaCon utfårt en översiktlig markteknisk
undersökning inom rubricerad fastighet. Undersökningen har omfattat en översiktlig
geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning i samband
med upprättandet av detaljplan fOr det aktuella området. Bedömning och utvärderingar
finns presenterat i ett separat projekterings-PM, dat. 2015-12-03.

2

Ändamål

Den marktekniska undersökningen har utfårts i samband med upprättandet aven
detaljplan får det aktuella området. Detaljplanen skall medge bebyggelse av bl.a.
flerbostadshus och radhus. Ändamålet med den översiktliga geotekniska
undersökningen är att, ur geoteknisk synvinkel, bedöma lämpligheten får planerad
bebyggelse samt att ge ett projekteringsunderlag för nya geokonstruktioner inom
området med preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk kategori l eller
2 (GK l eller GK 2).
Inom det aktuella planområdet har viss miljöstörande verksamhet fOrekommit.
I utfård riskklassning (lOnr: F0980-0704, Dossier nr: MHN 2012/617) har Miljö- och
hälsoskyddsnämnden riskklassat platsen som 3, måttlig risk. De primära platserna fOr
miljöstörande verksamheter, inom det aktuella planområdet, är platser där
petroleumprodukter har hanterats. Inom dessa områden har även jordprovtagning skett
vid ett tidigare tillfålle.
Resultatet från denna kompletterande miljötekniska markundersökning, tillsammans
med de tidigare erhållna resultaten, kommer att ligga till grund får den fortsatta
handläggningen av detaljplanen för fastigheten.
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Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts nedanstående underlag;

4

•

Grundkarta - Visby Bläckfisken l, med situationsplan dat. 2015-09-08 med
tillhörande sektionsritning (dwg-ritningar). Structor Örebro AB.

•

Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bläckfisken l, Visby
Motorcentral- Visby (AB PentaCon, dat. 2007-10-15, arb.nr: 07-074).

•

Visby Motorcentral- Riskklassning 2013 - Blankett A-F ink!. bilagor
(lOnr: F0980-0704, Dossier nr: MHN 2012/617).

Styrande dokument

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

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande

Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2
Geoteknisk fåIthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1.
Metodik för inventering av förorenade
områden. NV rapport 4918.
SGF/BGF beteckningssystem 200 l :2

T,b1l2F,/
nzngar
a e
- ä tundersö k'

Undersökninf{smetod
Skruvborr och JB-sondering (Jb-l)

5

Standard eller annat styrande dokument
Geoteknisk fålthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1.

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk Kategori 1 (GK l) och
Geoteknisk Kategori 2 (GK 2).
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Arkivmaterial

PentaCon har tidigare utfårt en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom den
aktuella fastigheten (PentaCon, dat. 2007-10-15, arb.nr: 07074). Syftet med den
tidigare undersökningen var att undersöka eventuella petroleumfdroreningar i jord i
anslutning till ägarbyte av fastigheten.

7

Befintliga förhållanden

7.1

Topografi

Det aktuella området ligger drygt 500 meter nordost om Norderport i Visby ringmur
och norr om Lummelundsväg. Undersökningsområdet gränsar i väster till området får
Visby tennishall, i nordväst till en mindre skogsdunge och i norr och öster till vägar
och bostadsområden (se bild 1).

Bild 1

Bläckfisken 1, ca 100 meter norr om Norderport i Visby. (© Eniro)

Området inom fastigheten är i huvudsak asfaltbelagd, undantaget en grusbelagd
parkeringsyta i fastighetens nordöstra del. Marknivån är relativt plan och varierar
mellan ca 43 meter i öster till ca 43,7 meter i söder.
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I sydvästra delen av fastigheten finns en körväg till byggnadens källarplan, där
marknivån är ca +40 meter. Mot Visby tennisklubb och rackethallens område i sydväst
släntar markytan från nivån ca +43,5 meter till nivån ca 41,7 meter.
Närmaste recipient är Östersjön, ca 600 meter väster om den aktuella fastigheten.

7.2

Ytbeskaffenhet

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt bestå av tillförd fyllningsjord av
skiftande karaktär. I huvudsak utgörs fyllningsjorden av friktionsjord eller moränjord.
Det naturligt lagrade kalkstensberget bedöms ligga mellan ca 0,5-3,5 meter under
markytan. Den naturliga bergytans nivå varierar mellan ca +39 till ca +43 meter. Den
högsta bergnivån bedöms finnas i fastighetens östra del.
I anslutning till fastighetens västra hörn har det enligt uppgift tidigare funnits ett
kalkstensbrott (se ritning G 10 1). I anslutning till undersökningspunkterna 2-4 och
P-22 ligger den bedömda bergytan på nivån ca +35 meter eller ca 5 meter lägre än
omgivande bergnivå.

7.3

Befintliga konstruktioner

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

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS.
Koordinatsystemet är SWEREF 99 1845 med höjdsystem RHOO (OBS - Region
Gotlands använda höjdsystem RHOO avviker från gällande RH2000).

9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Metod

Skruvborrning
JB-sondering (Jb-l)

Antal Styrande dokument
13
EN-ISO-22476-1 0:2005, Geoteknisk fålthandbok,
SGF Rapport 1:2013
6

Inga försöksrapporterlfält har upprättats inom ramen för det utförda arbetet.
Redovisning av erhållet resultat görs på bilagda ritningar G 101 - G 104.

9.2

Utförda provtagningar

Provtagning har utförts enligt följande:
el

9.3

Skruvborrning i 13 undersökningspunkter.

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under november 2015.

9.4

Fältingenjörer

Fältingenjör har varit Daniel Werkelin, Stig Gustavsson och Anders Krook från
AB PentaCon.

9.5

Provhantering

Okulär bedömning av jordprover har utförts direkt i fält.
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Geotekniska laboratorieundersökningar

10.1

Utförda undersökningar

9 (15)

Inga laboratorieundersökningar har utfarts inom ramen får det utförda arbetet. Okulär
bedömning av jordprover har utfarts direkt i fålt.

10.2

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under november 2015.

10.3

Laboratorieingenjörer

Okulär bedömning av jordprover har utfårts av Stig Gustavsson, AB PentaCon.

10.4

Provförvaring

Jordproverna sparas i två månader efter utfarda geotekniska och miljötekniska
analyser.
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Utförda undersökningar
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Provtagning av jord har utförts med skruv borr i 13 undersökningspunkter.
För jordprovtagningen med skruvborr har borrvagn Geotech 6040 använts. Samtliga
jordprover upptagna med skruvborr har analyserats med PID (fotojonisationsdetektor)
och XRF (röntgenfluorescensmätare). Redovisning av PID-mätningar görs invid
borrhålssektioner på ritning G 102-G 104. Sammanställning av samtliga utförda XRFoch PID-mätningar görs på bilagt protokoll. Totalt har 54 jordprover analyserats med
XRF och PID.
Fem utvaldajordprover har skickats in för analys på laboratorium med avseende på
metall och PAH-föroreningar.
Ett asfaltprov, från undersökningspunkt P-26, har valts ut för provtagning med
avseende på PAH eller eventuell förekomst av stenkolstjära.

11.1.1

Metodik

Upplägget av undersökningarna bygger på intentionerna i NV:s rapport 4310,
Vägledning för miljötekniska markundersökningar, del l: Strategi samt NV:s rapport
4918, Metodik för inventering av förorenade områden.
Fältundersökningarna har utförts, i tillämpliga delar, enligt SGF:s fålthandbok,
Undersökningar av förorenade områden 2:2013 samt NV:s rapport 4311, Vägledning
för miljötekniska markundersökningar, del 2: Fältarbete.

11.1.2

Utförande och metoder

Jordprovtagning har skett genom skruvborrning. Provtagning har genomförts med
minst ett prov per 0,5 m djup. Samtliga upptagna jordprover har analyserats genom
PID 1- och XRF 2-mätning.

PID = Fotojonisationsdetektor, mäter relativ halt av lättflyktiga kolväten.
XRF En icke destruerande metod som bygger på röntgenfluorescens. Vid
en och samma mätning kan ett stort antal ämnen bestämmas både kvantitativt och
kvalitativt.
I

2
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Utförda provtagningspunkter

Undersökningspunkterna, både tidigare och de nu utförda, finns redovisade på bifogad
ritning G 10 l. En översiktlig redovisning av punkternas placering görs i nedanstående
bild.

'~.

1:1

""
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Riktvärden

Naturvårdsverket har upprättat generella riktvärden (2009) för förorenad mark.
Riktvärdena är uppdelade i två nivåer.
•

et

Känslig markanvändning (KM) innebär områden där människor (barn och
vuxna) stadigvarande skall visats under lång tid, exempelvis bostadsbebyggelse
samt inom områden där grundvattnet skall skyddas fullt ut, både inom aktuell
plats och i dess närområde.
Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär övriga områden som
arbetsplatser gatu- och industriområden, där människor inte visats
stadigvarande och att grundvattnet skyddas på ett visst avstånd (200 m) 3.

För den aktuella fastigheten skall känslig markanvändning gälla om inte en
platsspecifik bedömning kan visa att andra riktvärden kan användas utan att göra
avkall på skydd av människors hälsa och på miljö.

11.2

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under november 2015.

11.3

Fältingenjörer

Fältingenjör har varit Stig Gustavsson, AB PentaCon.

3

Sid 23, NY rapport 5976.
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Miljötekniska laboratorieundersökningar

12.1

Utförda undersökningar

Med utgångspunkt från utförda XRF - och PID-mätningar i fålt eller med utgångspunkt
från gjorda lukt- eller okulär observation i fålt har fem jordprover ut för analys.
Nedanstående analysmetoder har använts:
Antal analyser

Media

Analysparameter

Jordprover

MS-l med tillägg för kvicksilver med lägre
rapport.gräns, 0.04 mg/kg torrsubstans

5 st.

OJ-l PAH

5 st.

PAH i asfalt (inklusive kryomalning)
Asfalt
Tabell 3 - Omfattnzng av laboratorzeanalyser av}ordfi'ån utfärda provtagnzngar.

Redovisning av använda analyspaket görs under nedanstående rubriker.

12.1.1

MS- l Grundämnen i jord, slam och sediment (J l st.)

Analys av ämne:

Rapporteringsgräns:

As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr,krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Ni, nickel
Pb, bly
V, vanadin

0.5 mglkg torrsubstans
I mg/kg torrsubstans
0.1 mglkg torrsubstans
0.1 mg/kg torrsubstans
0.2 mglkg torrsubstans
0.3 mg/kg torrsubstans
0.2 mg/kg torrsubstans
0.2 mg/kg torrsubstans
l mglkg torrsubstans
0.2 mg/kg torrsubstans
l mglkg torrsubstans

Zn,zink

Tillägg får kvicksilver med lägre rapporteringsgräns (0.04 mg/kg TS).

l st.

Penta Con
12.1.2

OJ-1 PAH (EPA-PAN, 16 st) ijord, slam och sediment

Analys av ämne:

Rapporteringsgräns:

naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bensoe a)antracen
krysen
benso(b)fluoranten
benso(k)fluoranten
bensoea)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno( 123cd)pyren
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH,summaM
PAH, summa H

0.1 mglkg torrsubstans
0.1 mg/kg torrsubstans
0.1 mglkg torrsubstans
0.1 mg/kg torrsubstans
0.1 mglkg torrsubstans
0.1 mg/kg torrsubstans
0.1 mglkg torrsubstans
0.1 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
0.1 mglkg torrsubstans
0.05 mg/kg torrsubstans
1.3 mglkg torrsubstans
0.2 mg/kg torrsubstans
0.5 mglkg torrsubstans
0.15 mg/kg torrsubstans
0.25 mg/kg torrsubstans
0.25 mg/kg torrsubstans

12.1.3

PAH i asfalt inkl kryomalning

Analys av ämne:

Rapporteringsgräns:

naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bensoe a)antracen
krysen
benso(b )fluoranten
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
dibenso( ah )antracen
benso(ghi )perylen
indeno( 123cd)pyren
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

0.1 mglkg
0.1 mg/kg
0.1 mglkg
0.1 mg/kg
0.1 mglkg
0.\ mg/kg
0.1 mglkg
0.\ mg/kg
0.05 mglkg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
0.05 mg/kg
1.3 mglkg
0.2 mg/kg
0.5 mg/kg
0.\5 mg/kg
0.25 mg/kg
0.25 mg/kg
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Undersökningsperiod

Undersökningarna utfårdes under november 2015.

12.3

Laboratorieingenjörer

Laboratorieanalyser har utfårts av ALS Scandinavia AB.

12.4

Kalibrering och certijiering

ALS Scandinavia AB är ackrediterat får specifika metoder vid laboratorieanalyser.
I Sverige svarar ackrediteringsorganet SWEDAC får ackrediteringen och tillsynen
SWEDAC 2030). SWEDAC deltar i internationellt samarbete, vilket innebär att
ackrediteringen gäller även i ett flertal andra länder.
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Provförvaring

Prover fårvaras normalt i två månader efter fåltarbetenas genomfårande.
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Övrigt

På grund av avståndet mellan de utfårda geotekniska undersökningspunkterna kan
vissa mindre avvikelser förekomma från de bedömda parametrarna.
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Ärendenr RS 2015/227
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 25 november 2015

Regionstyrelsen

Motion. Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut
Motionen avslås utifrån nedanstående resonemang inklusive byggnadsnämndens
yttrande.

Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfullmäktige
som handlar om att Regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskapsutveckling i
strandnära lägen, till att skapa landskapsutveckling. I motionen yrkar Lars Thomson
på att Regionen tar ett helhetsgrepp för att peka ut många LIS områden runt
Godand.
Som motivering till yrkandet framför Lars Thomson följande:
"Den levande landsbygd Godand har är en stor resurs för öns utveckling. Det
eftersom vi snart är enda länet med just en levande landsbygd, övriga län går mot en
snabb befolkningskoncentration mot städer med omland. Men utvecklingen på
Godands landsbygd är problematisk, vi ser en gradvis uttunning av boende och
setvlce.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför
måste alla boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyt*
sina starka sidor. Godands landsbygd har en till stor del outnyttjad resurs, nämligen
de 80 mil kust runt Godand. En nyligen gjord utredning som är framtagen i samband
med utpekandet av LIS områden visar att endast 20 % av öns kuststräcka är
bebyggelseinfluerad.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt
över vatten har under de senaste årtionden stadigt stärkts hos allmänheten som en
avgörande livskvalitet som man väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera
kustnära byg-gande som en utvecklings faktor för landsbygden på Godand är helt
nödvändigt om vi skall kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
Ar 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut
områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efter sex år
med den nya lagen så har endast ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Godand.
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Lagförändringen har inte fått något stort genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det
behöver pekas ut väsentligt flet LIS områden än idag, eftersom att andra
prövnings grunder gör att många LIS områden blir i praktiken blir outnyttjade
beroende på andra skäl."

Bedömning
Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut §194/2015. Nämndens
bedömning är enligt nedan.
"Av motionen framgår att Lars Thomson vill att utpekandet av LIS-områden ska gå
fortare och att Regionen ska vara djärvare i sitt utpekande. När strandskyddsreglerna
ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar
hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att äventyra det
långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina
översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k.
LIS-områden. En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt
måste det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten
har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
klassas som landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt. På detta sätt
kan strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. För att få dispens
från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LIS-område får vid
prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge för åtgärden eller
byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga
LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade
möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden. Det är också
Samhällsbyggnads förvaltningens bedömning att det visst finns intresse för och att det
händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg hamn utgör
exempel på detta.
Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som
syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger
i att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens
och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på
att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den
lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden kom till i ett skede när den
nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden
andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen.
Utpekandet av LIS-områden hann dock påbörjas i översiktsplanen och har därefter
fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Storsudret och Burgsvik och den fördjupade översiktsplanen för Fårö och har
därefter fortsatt i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik, som beräknas antas av regionfullmäktige
under 2016.
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Om utpekandet av LIS-områden för resterande delat av Gotland ska prioriteras, före
annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att ge
samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa delat av
Gotland i fonn av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Efter Östergarnslandet finns i dagsläget ingen fastställd prioritering för den fortsatta
översiktliga planeringen inom Region Gotland. Den översiktliga planering som det
hat pratats och diskuterats mest om, och därför ligger närmast till hands att
prioritera, är att ta fram fördjupade översiktsplaner för ett antal av tätorterna runtom
på Gotland. Framtagandet av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för utpekande
av fler LIS-områden har dock även i olika sammanhang framförts som angeläget.
Bedömningen är dock att med nuvatande resurser går det inte att genomföra båda
dessa planeringsinsatser samtidigt."

Ledningskontoret bejakar motionens önskan om stärkt utveckling av den gotländska
landsbygden och stödjer ~änsteskrivelsen från samhälls byggnads förvaltningen.
Utifrån byggnadsnämndens resonemang om behov av att prioritera resurser ställer
sig dock ledningskontoret bakom byggnadsnämnden beslut (BN §194, 2015-11-04)
om att avslå motionen.

Bilagor: .
Bilaga 1. Samhällsbyggnads förvaltningens svar på remiss av Motion - Utnyt* LISområden till att skapa landsbygdsutveckling (BN 2015/6180)
Bilaga 2. Byggnadsnämndens beslut Motion - Utnyt* LIS-områden till att skapa
landsbygdsutveckling (BN §194/2015-11-04)

Exp till:
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnar Gustafsson

Datum 12 oktober 2015

Byggnadsnämnden

Svar på remiss av Motion - Utnyttja LIS-områden till att
skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden tillstyrker motionen och föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen med följande tillägg:

1. Utpekandet av LIS-områden ska ske inom lagens möjligheter.
2. Ett uppdrag att peka ut LIS-områden ska föregås av ett beslut om prioriteringsordningen för den fortsatta översiktliga planeringen.
Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfullmäktige som handlar om att Regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskapsutveckling i strandnära lägen, till att skapa landskapsutveckling.
I motionen yrkar Lars Thomson att
II

Regionen tar ett helhetsgrepp för att peka ut många LIS områden runt
Gotland.

Som motivering till yrkandet framför Lars Thomson följande:

'Ven lelJande landJ0:gd Gotland har är en Jtor rmm for ö"nJ ttflJeckling. Det efterJam IJi
Jnart är enda länet medjtlJt en levande landJrygd, jjvriga län går mot en Jnabb bejolkningJkoncentration mot Jtäder med omland. Men utvecklingen på GotlandJ landJrygd är problematiJk, vi Jer en gradviJ IIttmming av boende och Jeroice.
I praktiken är det en Jtändig konkllrrenJ om vart 'rya jamiber Jkall bOJätta Jig. Därfijr
måste alla uoendeorter på iJ" tillåtaJ att stärka Jin konklfrremkrajt genom att Ilttryttja Jina
Jtarka Jidor. GotlandJ landJrygd har en till Jtor del ollt,!yttjad rmm, nämligen de 80 mil
kmt 11l11t Gotland. EIl ,ryligen gjord Iltredning Jam ärjramtagell i Jamband med IItpekandet
av US områden viJar att endaJt 20 % av jjm kllJ"tJträcka är beryggelJeinjlllerad.
Alla ktIJ"tJockllarJ jrämJta tillgång Jam boendeort är havJlltJiktm. lmt m jri IItJikt jjver
vatten har linder de JellaJte årtionden Jtadigt JtärktJ hOJ allmänheten Jam ett avgjjrande
livJkvalitet Jam man väldigt gärna vill ha i Jin vardag. Att tlttrytga ett mera kminära ryggande Jam en IttvecklingJjaktor jo-" landJrygden på Gotland är helt n(jc/välldigt om vi Jkall
kunna bryta dm Jakta nedåtgående trend Jam j/nIlJ.
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Ar 2009 jjrändrades plan- och rygglagen så att det numera är mijjligt att peka lit områden
flir Landsrygdslltveckling i strandnära läget!, US områden. Efter sex år med den '!Ya lagen
så har endast ett fåtal US områden pekats lit Tll1lt om på Gotland. Lagfo"rändringen har
inte fått något stort genomslag ännll. Eifarenhetett Itu är att det behöver pekas ut väsentligt
fler US områden än ida/!; eftersom att andra prövllingsgnmder gljr att många US områden
blir i praktiken blir ollt'!Yttjade beroende på andra skäl. "
Bedömning

Av motionen framgår att Lars Thomson vill att utpekandet av LIS-områden
ska gå fortare och att Regionen ska vara djärvare i sitt utpekande.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på
landsbygden, utan att äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas naturoch friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut områden för landsrygdslltveckling i strandnära lägen, s.k. USområden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten
har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad
som klassas som landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt. På
detta sätt kan strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LISområde får vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära
läge för åtgärden eller byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut
lämpliga LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det visst finns
intresse för och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena.
Vändburg hamn utgör exempel på detta.
Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till
framgång ligger i att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden
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kom till i ett skede när den nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. Utpekandet av LIS-områden hann dock
påbörjas i översiktsplanen och har därefter fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och den
fördjupade översiktsplanen för Fårö och har därefter fortsatt i arbetet med
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik, som beräknas antas av regionfullmäktige under 2016.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gottland ska prioriteras, före annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att
ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa
delar av Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Efter Östergarnslandet finns i dagsläget finns ingen fastställd prioritering för
den fortsatta översiktliga planeringen inom Region Gotland. Den översiktliga
planering som det har pratats och diskuterats mest om och därför ligger närmast till hands att prioritera är att ta fram fördjupade översiktsplaner för ett
antal av tätorterna runtom på Gotland. Framtagandet av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen för utpekande av fler LIS-områden har dock även i olika sammanhang framförts som angeläget.
Bedömningen är dock att med nuvarande resurser går det inte att genomföra
båda dessa planeringsinsatser samtidigt.

Avdelning bebyggd miljö

Christian Hegardt
A vdelningscheE/
Stadsarkitekt

3 (3)

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-11-04

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-10- 21

BN § 194

Svar p§ remiss - motion om LIS-omr§den
BN 2015/6180

- SBF den 12 oktober 2015
.-\u § 157

Byggnadsnämndens beslut

•

Byggnadsnämnden avstyrker motionen och föreslår region fullmäktige att avslå
motionen.
Byggnadsnämnden anser llli:som motionären att Regionen ska peka ut fler LISområden, men inte ospecificerat "'liisentligt fler"! Byggnadsnämnden anser att
utpekandet av LIS-områden ska grundas på kvalitet snarare än kvantitet.
Byggnadsnämnden kan därför inte tillstyrka motionen.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gotland ska prioriteras,
före annan planerad översiktlig planering, fmns anledning att överväga att ge
Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa delar
av Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Ett sådant uppdrag bör
dock föregås av ett beslut om prioriteringsordningen för den fortsatta översiktliga
planeringen.

Bakgrund
Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfullmäktige som
handlar om att Regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskapsutveckling istrandnära
lägen, till att skapa landskapsutveckling.

I motionen yrkar Lars Thomson att
•

Regionen tar ett helhetsgrepp för att peka ut många LIS områden runt Gotland.

Som motivering till yrkandet framför Lars Thomson följande:

"Den lemnde landsbygd Gotland har är en stor resurs för öns utu:deling. Det eftersom Usnart är enda
länet rmi just en lemnde landsbygd, Wiga fän går rmt en snabb bfdlenirgskOJ1(E}1tration rmt städer
rmi orriand. Men utu:delingen på Gotlands landsbygd är prdderrntisk, user engradzis uttunnJrrg av
l:xx:nde cm senice.

Yft-

Utdragsbestyrkande:
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I prak tik en är det en ständig k onk ttrrens om mrt n)t:l familjer skall mätta sig. Däifär m1s te alla
l:xx::ndeorter på ön tillåtas att stärka sin konkttrrenskrafi g;nomatt utnyttja sina starka sidor.
Gotlands landsbygd har en till stor del outrI:jttjad resurs, närriigen de 80 mil ktlst runt Gotland E n
rryligen gjord td:rednirrg som är frarrtagen i sarrnmd rred tttpekandet av LIS OI11Iåden war att endast
20 % avöns ktlststräcka är kby&J:/sebfluerad.
Alla k tlStsock nars främta tillgårrg som1:xendeort är hautdsikt:en. JtlSt enfii utsikt ÖU?rmttenhar
under de senaste årtionden stadigt stärkts hCE allrriinhetensomena7gärande liukmlitet som mm
Uildigt gärna Ull ha i sin mrdag, Att tttnyttja ett rn;;ra ktlStnära bJlgande som en tlt:urklin6sfaktor får
landsbygden på Gotland är helt nöckiindigt omu skall kunna bryta den sakta nedåtgående trr:ndsom
finns.
Å r 2009 fårändrades plan cxJ'J bydag:n så att det mfYrEYa är rröjlig;; att peka ut områden får
Landsby;fls~rt'l.fXieling i strandnära läg;n, LIS områden. E/ter sex; år mxl den ~ lag:n så har
endast ett fåtal LIS områden pekats ~rt ntnt ompå Gotland. Lagfårändnng;n har inte fått
någJt stort g:nomlag ännu. E ifarenheten mt är att det !:x:hörer pekas ut Uisentlig;; fler LIS
områden än idagy efiersomatt andra präminfN!!under ffr att rrU11ffl LIS områden blir i
pra/etiken blir o"rtnyttjade berrende på andra sleäl."
Bedömning
Av motionen framgår att Lars Thomson vill att utpekandet av LIS-områden ska gå
fortare och att Regionen ska vara djärvare i sitt utpekande.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveclda ett ändamålsenligt
strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att
äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översil(tsplaner
peka ut 0111råden för landsbygdstfturkling i strandnära lägen, s.k. LIS-OI11Iåden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-01nråde är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsil(tiga skyddet av stränderna bevaras, vill(et innebär att allmänheten har tillgång
till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
Idassas som landsbygdsutveclding i strandnära läge lokalt och regionalt. På detta sätt kan
strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett JJS-0111råde fåt
vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge för åtgärden eller
byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LISområden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter
lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också Samhällsbyggnadsfölvaltningens bedömning att det visst fInns intresse för
och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg hamn utgör
exempel på detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som
syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger i
att utpekandct av LIS-områden sker i enlighet med bgstiftningen, med konsekvens och
väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på att
LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den
lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden kom till i ett skede när den nu
gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden an ma
mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. Utpekandet av
LIS-områden hann dock påbörjas i översiktsplanen och har därcfter fortsatt i samband
med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och
den fördjupade översiktsplanen för Fårö och har därefter fortsatt i arbetct mcd
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Ösrergarnslandet och
Katthanunarsvik, som berälmas antas av regionful1mäktige under 2016.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gotland ska prioriteras, före
annan plancrad övcrsiktlig planering, fmns anledning att överväga att ge
Samhällsbyggnadsfölvaltningen i uppmag att ta fram LIS-områden för dessa delar av
Gotland i fonn av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Efter Östergarnslandet 6nns i dagsläget 6nns ingen fastställd prioritering för den
fortsatta översiktliga planeringen inom Region Gotland. Den översiktliga planering som
det har pratats och diskuterats mest om och därför ligger närmast till hands att prioritera
är att ta fram fördjupade översiktsplaner för ett antal av tiitorterna runtom på Gotland.
Framtagandet av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för utpekande av fler LISområden har dock även i olika sammanhang framförts S0111 angeläget.
Bedömningen är dock att med nuvarande resurser går det inte att genomföra båda dcssa
planeringsinsatscr samtidigt.

Yrkande
Ledamot Fremik Gradelius (C) yrkar bifall till motionen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

....................

; ........................
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-11-04

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-10- 21

BN § 194 forts
Ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att motionen ska avslås med följande
motivering
"Byggnadsnämnden anser liksom motionären att Regionen ska peka ut fler LISområden,men inte ospecificerat "Uisentligt flerJJ! Byggnadsnämnden anser att
utpekandet av LIS-Olmåden ska grundas på kvalitet snarare än kvantitet.
Byggnadsnämnden kan därför inte tillstyrka motionen.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gotland ska prioriteras,
före annan planerad översiktlig planering, fInns anledning att överväga att ge
Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa delar
av Gotland i fOl1n av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Ett sådant uppdrag bör
dock föregås av ett beslut om prioriteringsordningen för den fortsatta översiktliga
planeringen."
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och ftnner att byggnadsnämnden bifaller
ordförandens förslag.
Ledamot Kerstin Löfgren-Dahlström (C) begär votering.
Följande voteringsproposition godkändes:
"Den som stödjer Fredrik Gradelius förslag röstar nej. Den som stödjer Karl-Allan
N ordbloms förslag röstar ja."
Följande ledamöter röstade ja:
Karl-Allan Nordblom (1vIP), Anne Ståhl Mousa (S), Bertil Eneqvist (S), Sven-Ake
Mahnberg (S), Camilla Björkandel' (1vIP), Tore Tillandel' (V)
Följande ledamöter röstade nej:
Kerstin Löfgren Dahlström (C), Lars-Erik Benneck (lvI), Börje Bendelin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Wiklund (FP)
Sex ledamöter röstade ja och fem ledamöter nej.
Byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Expedieras: Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande:
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CENTERPARTIET

Motion

Utnyttja LIS områden till att skapa landsbygdsutveckling
Den levande landsbygd Gotland har är en stor resurs för öns utveckling. Det eftersom vi
snart är enda länet med just en levande landsbygd, övriga län går mot en snabb
befolkningskoncentration mot städer med omland. Men utvecklingen på Gotlands landsbygd
är problematisk, vi ser en gradvis uttunning av boende och service.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför måste
alla boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja sina starka
sidor. Gotlands landsbygd har en till stor del outnyttjad resurs, nämligen de 80 mil kust runt
Gotland. En nyligen gjord utredning som är framtagen i samband med utpekandet av LIS
områden visar att endast 20 % av öns kuststräcka är bebyggelseinfluerad.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt över
vatten har under de senaste årtionden stadigt stärkts hos allmänheten som en avgörande
livskvalitet som man väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera kustnära
byggande som en utvecklingsfaktor för landsbygden på Gotland är helt nödvändigt om vi
skall kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
År 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut områden
för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efter sex år med den nya lagen så
har endast ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Gotland. Lagförändringen har inte fått
något stort genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det behöver pekas ut väsentligt fler LIS
områden än idag, eftersom att andra prövningsgrunder gör att många LIS områden blir i
praktiken blir outnyttjade beroende på andra skäl.
Med hänvisning till ovan yrkar jag att
- regionen tar ett helhetsgrepp för att peka ut många LIS områden runt Gotland.

Vänge 2015-03-30

Lars Thomsson
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/135
12 januari 2016

Äsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Öka vakansgraden i Gotlandshem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls såtillvida att ägarclirektiven för Gotlandshem innehåller de delar
som motionen föreslår

Bakgrund

Eva Nypelius (C) yrkar att regionen i nya ägarclirektiv till Gotlandshem AB tar med
följande:
• målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem
• Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år
• Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden
Bedömning

Nya ägarclirektiv för Gotlandshem AB har beslutats i regionfullmäktige i november,
RF § 286, 2015-11-23. Ägarclirektiven innehåller följande delar som väl ligger i linje
med motionens yrkande:
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva
efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett
bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med
medicinska och sociala förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i
samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i
takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020. Minst en
nybyggnation utanför Visby ska påbörjas under perioden.
Beslu sunderlag

RS 2

/135 Motion Öka vakansgraden i Gotlandshem, RF § 135,2015-03-02
489 Ägarclirektiv och bolagsordning, AB Gotlandshem

Regiondirektör
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress Klicka här för att ange text. E-post Klicka här för att ange text.

Org nr Klicka här för att ange text.
Webbplats Klicka här för att ange text.

Region

Gotland
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CENTERPARTIET

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Öka vakansgraden i Gotlandshem
Centerpartiet anser att bostadsbyggandet är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna
för Gotland. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en konkurrenskraftig
ekonomi. Bristen på bostäder är en direkt tillväxthämmande faktor som begränsar önskad
befolkningstillväxt på ön.
Gotlandshem har en viktig roll för bostadsförsörjningen i regionen. Region Gotland har
genom sitt ägande möjlighet att påverka detta. Dagens låga vakansmål motverkar
nybyggnation och risktagande och bör höjas från dagens 0,5 % till 1,0 %.
Vi yrkar att Region Gotland ändrar sina ägardirektiv till Gotlandshem AB så att:
•

målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem

o

Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år

•

Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden

Lokrume 15-03-02
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius,
gruppledare Centerpartiets fullmäktigegrupp
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Led ningskontoret

Ärendenr RS 2015/398

Therese Kull~ker

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2016-01-07

Regionstyrelsen

Information. Delegationen för unga i arbete överenskommelse
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner ledningskontorets information om överenskommelse om
samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen Visby enligt
Delegationen för Unga i Arbete (DUA).
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade i juni 2015 att Region Gotland och Arbetsförmedlingen
Visby skulle underteckna en avsikts förklaring om att tillsammans arbeta fram en
överenskommelse i syfte att få fler ungdomar i studier eller arbete. Under hösten
2015 har en överenskommelse arbetats fram av parterna samt godkänts av
delegationen och undertecknats av från Region Gotland tf. regiondirektör Per
Lindskog. Beslut kring delegering av undertecknandet till regiondirektören togs av
Regionstyrelsen RS §360. I samband med detta önskade Regionstyrelsen en
återkoppling efter att överenskommelsen undertecknats.
Överenskommelsen har följt den mall som tagits fram av delegationen med ett
grundläggande kartläggningsarbete av målgruppen, kartläggning av insatser samt
överenskommelse om insatser att förstärka eller utveckla för målgruppen. En viktig
del i arbetet framåt blir det av Arbetsförmedlingen initierade projektet "UngKomp"
med stor resursförstärkning kring unga där Region Gotland och
arbetsmarknadsenheten kommer att bidra till viss del med befintliga resurser för att
stärka upp teamet kring ungdomar. Även nya arbetsmarknadsinitiativ som
"utbildningskontrakt" och "traineejobb" har fått en plats i överenskommelsen. I
bifogade bilagor går att ta del av hela innehållet i överenskommelsen.

Bedömning
Ledningskontoret bilägger undertecknad överenskommelse samt bilagor för
information till Regionstyrelsen.
Ledningskontoret bedömer att överenskommelsen inom DUA berör både pojkar och
flickor eftersom de insatser som kan komma att samarbetas kring berör unga från 16års ålder. Sysselsättning och möjligheter till arbete är centrala för vårt välmående och
sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa är väl belagda i en rad studier. Unga
'V'Uxna är särskilt utsatta när det gäller arbetslöshet. Arbetslöshet och bristande
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden påverkar ungas (18-21 år) hälsa mer

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland,se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/398

än vux~as och ett gemensamt arbete för att stärka ungas möjligheter att få ett jobb
eller at ! k mma i studier är därför av stor vikt.

~ning i

regiondirektör

Bilagor:

Överenskommelse
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

2 (2)
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Lokal överenskommelse
Parter
Region Gotland
Organisationsnummer: 212000 - 0803
Arbetsförmedlingen i Visby
Organisationsnummer: 202100 - 2114

Syfte
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas
arbetslöshet.

Mål
Överenskommelsen avser tDrstärkt samverkan både på strategisk och på operativ nivå. Först
anges övergripande mål och dess förväntade effekter. Därefter följer effekt- och delmål på
verksamhetsnivå.

En förstärkt samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen ska:
•

ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 % per år fram till och med 2018

(Mätpunkt: 554 unga 16-24år är arbetslösa eller i program i december 2015
- se bilaga 3, sid 2)
•

unga med försörjningsstöd tillförsäkras en systematisk prövning mot relevanta
insatser

•

etableringen på arbetsmarknaden underlättas och fullföljd skolgång prioriteras

•

en långsiktig och systematisk kunddriven verksamhets- och kompetensutveckling
bedrivas.

Effekter:
•

ökat arbetskraftsutbud som bidrar till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen

•

antalet unga med försörjningsstöd minskar

•

ökad anställbarhet bland unga kvinnor och män genom en högre andel som fullföljer
sin skolgång före 25 års ålder

•

minskade socioekonomiska kostnader samt ökad framtidstro bland unga kvinnor och
män

•

individuellt anpassat och sammanhållet stöd i övergången från skola till arbetsliv
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•

stärkt egen makt med utgångspunkt i unga kvinnors och mäns vilja att utifrån var och
ens förmåga kunna ta sig in på arbetsmarknaden

•

ökade kunskaper och samsyn hos samverkande parter om framgångsrika metoder
som förebygger utanförskap

Samverkan på strategisk nivå
Inom Region Gotland finns "Arbetsmarknadsforum", Ett förvaltningsövergripande organ för
samordning av arbetsmarknadsfrågor inom Region Gotland. För att lägga grunden för ett
gott samarbete på handläggarnivån kommer Arbetsmarknadsforum att en gång om året att
avsätta ett möte till vilket chefen för Arbetsförmedlingen Visby samt eventuella
sakområdeschefer eller handläggare inbjuds att delta. På agendan står en systematisk
genomgång av de samverkansområden som anges i överenskommelsen. Diskussionen lägger
grund för en ärlig revidering av överenskommelsen. Till denna övergripande genomlysning
Gotland,
inbjuds, vid behov, även samordnaren för Samordningsförbundet Finsam Gotland.

Mål:

1. Överenskommet samarbete är genomlyst och förbättringsåtgärder är
konkretiserade.
verksamheter.
2. Åtgärderna är förankrade i respektive verksamheter,

Samverkan för kontinuitet
Den styrgrupp som arbetat fram underlaget för överenskommelsen har bestått av chefen för
Arbetsförmedlingen i Visby tillsammans med en av sektionscheferna och
verksamhetssamordnaren. Strategen för kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor
från ledningskontoret, chefen för arbetsmarknadenheten samt utbildningsledaren för
yrkesutbildning har representerat Region Gotland. Styrgruppen har för avsikt att fortsätta sin
samverkan och huvuduppgiften blir att följa upp överenskommelsen.

Mål:

1. Överenskommelsen följs upp 4 gånger under 2016 och 2 gånger under 2017
respektiver 2018.

Samarbete i ett brett perspektiv
Arbetsförmedlingen har initierat en form av samarbete under namnet "Dialoggruppen för
unga". Det är ett öppet forum där handläggare från många verksamheter (inte bara
parterna) som arbetar i riktning mot överenskommelsens syfte samlas. Den plattformen kan
utvecklas vidare.

Mål:

1. Dialoggruppen för unga är forum för utveckling av samarbete på
handläggarnivå.
2. Dialoggruppen för unga är plattform för gemensam kompetensutveckling.
3. Dialoggruppen för unga är kontaktyta för dialog med målgruppen.
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Effekt- och del mål på operativ nivå
Effekt- och del mål har satts för de samverkansområden som beskrivs i bilaga 3 med
utgångspunkt i figuren nedan.

Samarbetsområden i operativ verksamhet

Figur 1: Visar samarbetsområden,
hur de samspelar och sätter
individen i fokus.
De två tomma bladen i figuren
symboliserar två samverkansområden som ska tydliggöras
under 2016.

Jämställdhet, tillgänglighet och
mångfald är perspektiv som löper
genom al/a områden.

Obruten kedja
Effektmål: Ingen ungdom ska "falla mellan stolarna".
De/mål: UngKomp är etablerat som ett multikompetent och samlokaliserat team. 200
ungdomar har under 2016 fått en handlingsplan.

Nya vägar framåt
Trainee
Effektmål: Bättre matchning på arbetsmarknaden och fler i arbete.
De/mål: 20 unga kvinnor och män är i traineejobb, inom Region Gotlands egna förvaltningar,
under 2016 (50 % studier och 50 % arbete). Andelen ungdomar med Traineejobb ska under
2017 öka med 20 % och sedan ytterligare 20 % 2018.

Utbil dn ingskol1 tro kt
Effektmå/: Fler unga män och kvinnor får gymnasiekompetens och förstärker därmed sin
position på arbetsmarknaden.
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Delmål: Minst 20 personer ur målgruppen ingår, under åren 2016,2017 och 2018, ett
utbildningskontrakt och bereds praktik/anställning inom Region Gotlands förvaltningar.

Arbetskraftsförsörjning genom ökad kunskap hos individen
Effektmål: Individens möjliget att styra över sin framtid ökar.
Delmål: Alla unga får den information/kunskap de behöverför att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.

Gemensam kompetensutveckling
Ejfektmål: Samsyn och ökat samarbete för att bättre och gemensamt stötta ungdomar i
utanförskap.

Delmö/: 2016 erbjuds utbildningsinsats kring förtroendefullt samarbete samt kring
mångfaldsbegreppet.
2017 erbjuds utbildning kring bemötande/förhållningssätt och i motiverande samtal.
2018 erbjuds utbildning kring jämställdhet.

Målgrupp (bilaga 1)
Bilagan innehåller en kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek,
sammansättning och behov.
Antal unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta.
Antal i ålder 16 - 24 år: 910
Varav antal i åldern 16 - 19 år: 200
Statistisk kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning har inhämtats från olika
statistikdatabaser.
Kartläggning av verksamheters syn på ungdomars behov har genomförts genom intervjuer
med företrädare för de olika verksamheterna.
Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar. Dessa har
utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och praktiksamordnare.

134

5

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Bilagan redovisar en övergripande kartläggning av de verksamheter som bedrivs på Gotland
när överenskommelsen tecknas. Beskrivningen tar fasta på följande punkter:
åldrar
verksamhet/organ isation
rekrytering
målgrupp
män/kvinnor
syfte med verksamheten
verksamhetens innehåll
samverkande aktörer
I bilagan finns också en fördjupad information av det som framkommit vid kartläggningen.
Där finns också en beskrivning av arbetet som bedrivs för att möta
kompetensförsörjningsbehovet samt vilka utbildningar som möter dessa behov.
Bilagan ger också en fördjupad beskrivning av ett antal verksamheter och nätverk som redan
har en pågående samverkan kring målgruppen unga kvinnor och män. Bilagan avslutas med
en analys av innehållet i bilaga 1 och 2. Den ligger till grund för Bilaga 3: Verksamhet i
samverkan.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
- en handlingsplan för samverkan 2016 - 2018
I bilagan Verksamhet i samverkan ges en bakgrund till arbetet avseende metod, gemensam
definition av samverkan/samarbete och avgränsningar. En kort översikt av
framgångsfaktorer presenteras.
Bilagan är att betrakta som en handlingsplan för samverkan under åren 2016 - 2018. Den
innehåller övergripande mål och dess förväntade effekter liksom mål för det strategiska
arbetet inom följande områden:
•

Organisering av samverkan på strategisk nivå

•

Samverkan för kontinuitet

•

Samverkan i ett brett perspektiv

Mål har också satts gällande samverkan i operativ verksamhet. I centrum sätts individens
behov och därefter följer ett antal effekt- och delmål för samverkan. Dessa är definierade
utifrån fyra områden:
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III

Obruten kedja

III

Nya vägar framåt

III

Arbetskraftsförsörjningen

III

Gemensam kompetensutveckling

I bilaga 3 finns också planen för uppföljning, kommunikation, jämställdhets- och
tillgänglighetsarbetet samt budget för överenskommelsen.

Dokumentation och uppföljning
Kommunen (Region Gotland) ansvarar för att fortlöpande registrera deltagarens aktiviteter
under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen.
Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av
pe rson uppgifter.

Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018.
Överenskommelsen revideras årligen.

Visby den 2015 12 17

w-------G
Kristina Ersson

Chef, Arbetsförmedlingen i Visby

Bilagor:
1. Målgrupp
2. Redovisning av befintlig verksamhet
3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
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nsättni

Jn n e h å Ils beskrivn ing:

1.1 Statistisk kartläggning av målgruppens storlek
Statistisk kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning har inhämtats från
länkar i DUA dokumentet samt från Regionen Gotlands och Arbetsförmedlingens
statistikdatabaser.

1.2 Verksamheters syn på ungdomars behov
Kartläggning av verksamheters syn på ungdomars behov har genomförts genom intervjuer
med företrädare för de olika verksamheterna.

1.3 Dia!og med unga
Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar. Dessa har
utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och praktiksamordnare.
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1.1 Kartläggning av målgruppens storlek
Population Gotland
Under 2014 var 57 255 personer bosatta året runt på Gotland, av dessa var 28 800 kvinnor
och 28455 män d v s ganska precis 50 % kvinnor och 50 % män. 6 % av gotlänningarna hade
utländsk bakgrund d v s de var antingen födda utrikes eller födda i Sverige och hade föräldrar
som båda var födda utrikes. Medelåldern på Gotland var 44,4 år och i riket 41,2 år. Under de
närmaste 10 år förväntas medelåldern öka i Sverige och så även på Gotland, där den
förväntas vara 45,6 år 2025.
Åldersgruppen 16 - 24 utgjorde år 2014 ca 11 % av Gotlands befolkning. Åldersgruppen
bestod då av 6 350 personer varav 46 % (2 954 st) var kvinnor och 54 % (3 396 st) var män.
Antalet personer i åldersgruppen 16 - 24 år har under de senaste åren minskat med ca 300
personer per år och minskningen förväntas fortsätta de närmaste fem åren.

År2014

16-19 år

1 140

1252

2392

20-24 år

1 814

2144

3958

Totalt16-24 år

6350

Unga som inte fullföljer grundskolan
Antalet elever i åk 9 halverades på Gotland mellan år 2006 och 2014. År 2006 gick 980 elever
ut åk 9 och 2014 var det 487 elever. År 2015 ökade antalet elever som slutade åk 9 till 588.
Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn år 2015. Andelen elever med utländsk
bakgrund ökade från 6 % år 2014 till 9,2 % år 2015.
År 2014 var det 22 % av eleverna som slutade åk 9 som inte uppnådde kunskapskraven i alla
ämnen d v s ca 107 elever, andelen pojkar var något större än andelen flickor. Andelen
elever som ej var behöriga till gymnasiet var 13,3 % år 2014, vilket i antal innebär 65 elever.
Av dessa var 46 % (29 st) flickor och 54 % (36 st) pojkar.
Av de 588 elever som slutade åk 92015 var det 20 % som inte uppnådde kunskapskraven i
alla ämnen vilket innebär 118 elever, även detta år var andelen pojkar något större än
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andelen flickor. Andelen ej behöriga till gymnasiet var år 2015 14,3 %, vilket innebär en
ökning med en procentenhet sedan året innan. Antalet elever som slutade åk 9 och ej var
behöriga till gymnasiet var 86, varav 45 var flickor och 41 var pojkar.
Under vårterminen 2015 var det 19 elever från den internationella klassen på
Solbergaskolan som gick ut åk 9. Av dem var ingen behörig till gymnasiets yrkesprogram
vilket är helt begripligt med tanke på att de nyligen kommit till Sverige och därför inte haft
möjlighet att få tillräckliga kunskaper i svenska. I oktober 2015 går 30 nyanlända elever i
Solbergaskolans internationella klass och allt talar för att denna grupp kommer att öka.

Gymnasieskolan- Genomströmning
Läsåret 2011/2012 var det 653 elever som påbörjade gymnasiestudier på Gotland, varav 80
elever skrevs in i introduktionsprogrammet och 573 påbörjade nationella program.
Genomströmningen, andelen av de 653 som inom tre år d v s våren 2014 tog examen, var
62,3 % (jmf riket 63,4 %). Detta innebär att 37,7 % inte tog examen inom tre år, vilket bör
vara 246 ungdomar. Av eleverna på introduktionsprogrammet var det 12,5 % som tog
examen vilket innebär att ca 70 av de 246 var introduktionsprogrammets elever.
Det skiljer sig inte nämnvärt mellan andelen elever som tog examen från yrkesprogrammen
och de som tog examen från de högskoleförberedande programmen, utan båda ligger på en
genomströmning runt 70 %. Teknikprogrammet är det program som ligger lägst med en
genomströmning på 52,1 %. Av teknikprogrammets elever var det 25 % som fick studiebevis
efter tre år vilket kan jämföras med andelen totalt med studiebevis och andelen med
studiebevis från de högskoleförberedande programmen som båda ligger runt 9 %. Barn- och
fritidsprogrammet hade högst genomströmning med 83,3 % med examen inom tre år.
De ungdomar som nästa år är i åldersgruppen 20-24 år är födda mellan 1992-1996. Dessa
ungdomar gick ut gymnasiet mellan åren 2011-2015. Enligt uppgift från årets
kvalitetsrapport avseende Region Gotlands gymnasieskolor har 368 elever under åren 20112015 saknat slutbetyg/examensbevis. Dessa uppgifter avser bara region Gotlands gymnasier
och de avser alla elever som fått slutbetyg/examen oavsett när de började. Under åren
2011-2013 var det mer än 50 elever varje år, ca 10 % av eleverna, som inte fick slutbetyg. År
2014 var det ca 130 elever (26 %) och 2015 drygt 70 (17 %) som inte fick examen.
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Unga som varken arbetar eller studerar

Ekonomiskt bistånd
Under år 2014 fick 404 personer i åldersgruppen 16 - 24 år ekonomiskt bistånd på Gotland.
Av dessa var 44 % kvinnor (176 st) och 56 % män (228 st).

16 -19 år

31

44

75

20 -24 år

145

184

329

Totalt 16-24 år

176

228

404

Det huvudsakliga skälet till försörjningshinder är arbetslöshet. Av de totalt 711 beslut om
ekonomiskt bistånd som fattades för åldersgruppen under 2014 angavs arbetslöshet som
orsak i 361 fall, d v s 51 %. Av dessa avsåg 42 % av dessa beslut kvinnor (152 st) och 58 %
män (209 st).
Sociala skäl har angetts som orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 9 % av fallen, 62
beslut. Av dessa är lika många kvinnor som män. Ohälsa har registrerats som orsak till behov
av ekonomiskt bistånd i ca 6 % av besluten, 45 st. Här finns en större andel kvinnor än män,

60 % kvinnor och 40 % män.

Arbetslös

19

31

133

178

361

O

26

18

45

5

5

26

26

62

21

24

46

71

162

Sjuk
läkarintyg!
Sjukaktivitetsers
Arbetshinder
sociala skäl
Annat
försörjningshinder
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Antalet hushåll i åldern 18 - 24 år med ekonomiskt bistånd minskade under år 2014 jämfört
med närmast föregående år. Minskningen har också fortsatt under 2015. Under 2015 har
antalet hushåll med ekonomiskt bistånd varierat från 132 i januari, 150 i mars, 84 i
september och 108 i oktober. Av oktobers 108 beslut registrerades orsakerna enligt följande:
58: arbetslöshet, 10: ohälsa och 11: sociala skäl.
Arbetslöshet är orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 50 % av fallen, detta gäller under
samtliga jämförda år 2012, 2013 och 2014.
Ohälsa har angetts som orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 6 % av fallen under år
2014 och även här är andelen ungefär den samma under 2012 och 2013. I oktober 2015
utgjorde gruppen 9 %.
Sociala skäl som orsak till behov av ekonomiskt bistånd har minskat om man jämför åren
2012, 2013 och 2014. Sociala skäl registreras då en person inte omedelbart står till
arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha nedsatt arbetsförmåga
eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Under 2012 registrerades sociala skäl som orsak i
19 % av besluten, under 2013 16 %, för att under 2014 ha minskat till 9 %. Under oktober
2015 angavs orsaken sociala skäl i 10 % av besluten. Här finns en jämn fördelning avseende
andelen kvinnor och män
En annan vanligt förekommande orsak till behov av ekonomiskt bistånd i åldersgruppen är
"Annat försörjningshinder". 120 % av besluten under 2014 har detta angetts som skäl till
behov av ekonomiskt bistånd. Under oktober 2015 var detta orsak till behov av ekonomiskt
bistånd i 24 % av besluten. I denna registreras t ex de som deltar i grundläggande
vuxenutbildning där socialtjänsten bedömt det som nödvändigt för att i framtiden kunna
försörja sig, de som vårdas/behandlas för missbruk de som väntar lön/ersättning samt de
unga som socialtjänsten övertagit försörjningsansvaret för.

Individer i KAA
Vid det kommunala aktivitetsansvaret registrerades den 1 januari 2015, 261 ungdomar som
inte fyllt 20 år. Av dessa var vid registreringstillfället 61 utan sysselsättning d v s de varken
arbetade eller studerade och för ytterligare 31 ungdomar var sysselsättningen okänd. Efter
den initiala registreringen tillkom under våren ytterligare 28 ungdomar varav 14 varken
arbetade eller studerade och ytterligare 10 ungdomar vars sysselsättning var okänd.
Totalt under perioden omfattade kommunens aktivitetsansvar alltså 289 ungdomar. Av
dessa registrerades 193 ungdomar som sysselsatta, varav 19 hade arbete, 145 studerade på
introduktionsprogrammet, 4 studerade inom vuxenutbildning och 5 i andra studier. De 14
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som registrerats som sysselsatta men som var i åtgärd samt de 6 som registrerats i annan
sysselsättning, har räknats in i gruppen ungdomar i KAA som varken arbetar eller studerar.
Av de totalt 75 ungdomar som varken arbetade eller studerade var det 41 som hade okänd
sysselsättning. Av dessa hade 12 haft kontakt med KAA sedan tidigare och kände till
verksamheten, 12 hade tillfälliga personnummer eller sekretesskyddade uppgifter, ett antal
hade flyttat, några hade hunnit fylla 20 år och några svarade efter den 30 juni 2015.

Studier IM

145

Studier vuxenutbildning

4

Andra studier

5

Arbete

19

I åtgärd

14

Annan sysselsättning

6

En ny grupp ungdomar som kontaktas under hösten 2015 är de drygt 70 som lämnade
gymnasiet utan gymnasieexamen våren 2015, samt ett antal elever som inte påbörjat studier
på introduktionsprogram och de som hoppar av gymnasieskolan under höstterminen.

Ungdomskraft kontaktar ca 210 ungdomar varje år för uppföljning av det kommunala
aktivitetsansvaret. Av dessa är det ca 90 st som Ungdomskraft träffar minst vid ett tillfälle, ca
55 träffar de mellan 1-10 gånger och resterande 35 blir det ett mer intensivt arbete med och
då handlar det om fler än 10 träffar i perioder som kan vara i upp till två års tid.
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Hos Arbetsförmedlingen
Under vecka 43 2015 var 688 unga i åldersgruppen 16 - 24 år inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Av dessa var 40 % kvinnor (273 st) och 60 % män (415 st).
Inskrivna vid Arbetsförmedlingen oktober 2015 (v 43)

16-19 år

56

73

129

20-24 år

217

342

559

Totalt 16-24 år

273

415

688

Av de 688 hade 403 i åldersgruppen insatser varav 73 hade anställning med stöd. Av dessa
403 unga med insatser var 145 kvinnor och 258 män.
Av de inskrivna i åldern 16 - 24 år var det 190 personer som hade högst grundskola (28 %),
474 hade högst gymnasieutbildning (68 %) och 28 hade mer än gymnasieutbildning (4 %). I
gruppen de som hade högst grundskola fanns 129 män (68 %) och 61 kvinnor (32 %).
Knappt hälften, 46 %, av de som hade högst grundskola har registrerade
funktionsnedsättningar. Av dessa var 60 män och 27 kvinnor och specifika
inlärningssvårigheter t ex ADHD var registrerat för drygt hälften av männen, 38 av 60, och
knappt hälften av kvinnorna, 12 av 27. En annan relativt stor grupp bland både män och
kvinnor var generella inlärningssvårigheter, 16 av 60 män och 10 av 27 kvinnor samt bland
kvinnorna också psykisk funktionsnedsättning där 7 av 27 hade den funktionsnedsättningen
registrerad. En person kan ha flera funktionsnedsättningar registrerade.

Unga utan känd aktivitet
Unga som varken arbetar eller studerar förkortas UVAS. Måttet är baserat på registerdata
och statistiken som kommer från fler olika myndigheter sammanställs hos SCB. En individ
tillhör gruppen om hen under ett helt kalenderår inte:
• haft inkomster över ett basbelopp
• haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat SFI mer än 60 timmar
.Inte arbetspendlat till Norge och Danmark
Gruppen delas sedan in i 7 olika kategorier: invandrat under året, statliga
arbetsmarknadsåtgärder, kommunala stöd/åtgärder, omvårdnad av barn,
sjukdom/funktionshinder, kombination statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunala
stöd/åtgärder och okänd aktivitet.
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På Gotland var antalet unga som varken arbetar eller studerar i åldersgruppen 20 - 24 år, år
2012420 vilket innebär 10,2 % av populationen. Av dessa var det 125 som hade okänd
aktivitet vilket innebär 29,8 % av det totala antalet UVAS. Fördelningen mellan kvinnor och
män var jämn, 202 kvinnor och 218 män.

Unga med aktivitetsersättning
I åldersgruppen 16 - 24 år var det under oktober 2015 sammanlagt 184 personer som hade
aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Av dessa var 82 kvinnor och 102 män. Av de
184 personerna var 28 19 år (aktivitetsersättning kan först beviljas från och med juli det år
man fyller 19 år) och av dem var det 22 som hade aktivitetsersättning på grund av förlängd
skolgång och resterande 6 på grund av nedsatt arbetsförmåga. I åldersgruppen 20 - 24 år
var det 27 personer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång och 126
personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom fanns ett fåtal personer med vilande
aktivitetsersättning vid studier/arbete.
Unga med aktivitetsersättning

19 år

11

17

28

20-24 år

71

85

156

Totalt 19-24 år

82

102

184

I åldersgruppen 16 - 24 år var det under oktober 2015 sammanlagt 184 personer som hade
aktivitetsersättning från försäkringskassan. Av dessa var 82 kvinnor och 102 män. Av de
184 personerna var 28 19 år (aktivitetsersättning kan först beviljas från och med juli det år
man fyller 19 år) och av dem var det 22 som hade aktivitetsersättning på grund av förlängd
skolgång och resterande 6 på grund av nedsatt arbetsförmåga. I åldersgruppen 20 - 24 år
var det 27 personer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång och 126
personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom fanns ett fåtal personer med vilande
aktivitetsersättning vid studier/arbete.
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Undersysselsatta unga
Timanställda i Region Gotland
Under 2014 var 283 unga i åldersgruppen 16 - 24 år timanställda inom Region Gotland vid
något tillfälle under året. Av dessa var 196 kvinnor och 87 män.
Under år 2015 har hittills 485 personer i åldersgruppen 16 - 24 varit timanställda i Region
Gotland under någon del av året. Av dessa var 71 % (344) kvinnor och 29 % (141) män.
I åldersgruppen 25-28 år har hittills under 2015,246 personer varit timanställda varav 73 %
(179) kvinnor och27 % (67) män.

Unga med ekonomiskt bistånd- deltidsarbetande
Ofrivilligt deltidsarbete registrerades under 2014 som orsak i sammanlagt 36 beslut, något
fler kvinnor än män.

Inskrivna unga med arbete, tim- eller deltid i Arbetsförmedlingens register
27 personer i åldersgruppen 16 - 24 år var i oktober 2015 inskrivna med registrerat tim- eller
deltidsarbete.

Sommarjobb i Region Gotland 2015
Region Gotland kunde erbjuda 266 unga i åldern 13 - 20 år sommar/ feriejobb under 2015.
Hälften av dessa ungdomar var flickor och hälften var pojkar.

Nyanlända/ Utrikesfödda
Antalet nyanlända/utrikesfödda elever på introduktionsprogrammet ökade under 2014.
Under hösten 2015 var det 80 elever i åldern 16 - 19 år som studerade på
språkintroduktionsprogrammet, SPRINT, 40 st i åldern 20 - 24 år var inskrivna på
Arbetsförmedlingen och 8 st i åldern 20 - 24 år fanns inom etableringsuppdraget.
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Summering av målgruppens storlek
För att få en uppfattning av målgruppens storlek har vi gjort på följande sätt: Vi har räknat
ihop det antal unga som finns inskrivna vid Arbetsförmedlingen med dem som Region
Gotlands verksamheter KAA (Ungdomskraft) och IFO försörjningsstöd har kontakt med. Vad
gäller de som har försörjningsstöd har vi endast räknat med dem som har bistånd av andra
orsaker än arbetslöshet eftersom vi antagit att de som "arbetslösa" finns med bland
Arbetsförmedlingens inskrivna. Vi har därefter lagt till de unga som beskrivs i UVAS med
okänd aktivitet. Vad gäller dessa unga kan dock endast en grov skattning av antalet göras
utifrån 2012 års siffror.
Antalet på Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande i oktober 2015: 690
Antalet unga i åldersgruppen med försörjningsstöd oktober: 50
Antalet unga i KAA som saknar sysselsättning: 70
Unga som varken arbetar eller studerar med okänd aktivitet: 100
Summering av målgruppen 16 - 24 år:

910

Varav 16 - 19 år:

200
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1,2 Verksamheters syn på ungas behov
Nedanstående är en kort sammanfattning utifrån genomförda samtal och intervjuer. Dessa
har utförts av Arbetsförmedlingen och av Region Gotland. Genom intervjuer med
företrädare för nedanstående verksamheter har följande behov hos målgruppen unga
särskilt lyfts fram.

Företrädare för olika verksamheter beskriver att det bland annat finns behov av:
BarnSam
Implementering av frånvarotrappan på gymnasiet.
Sprida iden om www.SkoIFam.se som innebär att man har med skolans betydelse i
andra verksamheter, t ex att vid rekrytering av familjehem ge särskild kunskap om
vikten av att de kan vara stöd i skolgången.

Gru ndskola
Fler insatser för att minska den psykiska ohälsan hos eleverna.
Fortsatta insatser för att möta den psykisk ohälsa som är större bland tjejer, utifrån
att de är mer kravkänsliga, t ex genom att fortsätta utveckla arbetet i form av den
genuspedagog som redan i dag stöttar mentorerna i sjuan.
Fortsatt insatser mot mobbning i skolan.

Gymnasieskola
Flexibilitet gällande att byta program på gymnasiet. För unga mellan 16 - 18 år med
behörighet finns ingen möjlighet att läsa IM om det inte finns synnerliga skäl. Det
innebär att den unge kan hamna i väntan, eftersom det inte finns reservintag vid byte
av gymnasieprogram.
Elever inom Introduktionsprogrammet
Mer resurser i form av pedagoger till skolan för att kunna skapa mindre
undervisningsgrupper, särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning.
Möjlighet till hemundervisning.
Fortsatt utveckling av arbetssätt för att tidigt fånga upp frånvaro hos eleverna.
Elever inom SPRINT (Språkintroduktionsprogrammet)
Språkutveckling och behov av att få kunskap om svensk kultur och samhället.
Ökad möjlighet att söka in till nationellt program. (Ibland hinner inte eleven komma
upp i tillräckligt bra svenska för att hinna med att söka innan 20 års ålder, vilket kan
vara möjligt i andra kommuner fram till 22 år). På Gotland hänvisas elever i dagsläget
till t ex Komvux där ibland föräldrarna också studerar vilket kan vara känsligt.
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Ökad differentiering utifrån studiebakgrund och kunskapsnivå.
Tillgång till studiehandledare med språkkompetens.
Fungerande boendesituation och möjlighet till socialt stöd.

Vuxenutbildning
Nära samarbete mellan pedagoger i Region Gotland och UngKomp.
Ökade möjligheter att kombinera utbildning med praktik samt att under praktiken
koppla yrkeslärare till den med olika inriktningar, t ex vård och omsorg eller handel.
Att utveckla modeller som liknar SPRAO (Språkpraktik och arbetslivsorientering)
också för elever som studerar på Verkstaden (special pedagogisk verksamhet).
Kurator/lotsar/"resekamrater"; någon som hjälper elever att hamna rätt i livets alla
delar.
Flexibla kurser i rum, tid, hastighet och nivå.
Att förhindra glapp mellan olika verksamheter och myndigheter eftersom det ökar
risken att individen hinner börja må dåligt.
Att kunna få träffa en studie- och yrkesvägledare skyndsamt för att få kunskap om
olika vägar framåt.
Ökad tillgång till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Eftergymnasial utbildning
Större utbud av utbildning på Gotland som ligger mellan gymnasiet och universitetet.
Fler korta yrkesutbildningar som kan leda till arbete utifrån lokala behov.

Kultur och fritid
Möjligheter till ett rikt fritidsliv vid sidan av studier och praktik.
Utvecklande av ett arbetssätt som påminner om hur Göteborgs kommun arbetar
med fokus på friskvård genom öppet hus med olika träningsformer.
Framgångsfaktorn är att det utgår från ett frivilligt deltagande.
Ökad samverkan med skolan för att nå ut med information till ungdomarna om det
utbud som finns av fritidsverksamheter.
Större tillgång till kuratorer och möjlighet att snabbare få hjälp av psykiatrin för
behandling.
Systematiserad samverkan.
Ökade medel för att inom Kulturskolan kunna möta ökade behov hos målgruppen
ensamkommande flyktingbarn.
Ökad flexibilitet gällande åldersspann som kan få ta del av verksamhetens utbud.
Inom gruppen med funktionsnedsättning kan det finnas längre behov av deltagande
än vad som är möjligt.
Ökad kunskap till den unge var den kan vända sig för att få rätt stöd.
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Psykiatriska kliniken
Förhindra glapp mellan verksamheter: flera unga faller mellan stolarna när de blir
myndiga när de går från BUP till vuxenpsykiatrin.
En arena där alla resurser är samlade för personer mellan 16 - 24 år.

Minimaria, verksamhet/ör unga med missbrul<sproblematil<
Möjliggöra fortsatta studier för att få gymnasiebetyg.
Underlätta vägen till utredningar; 80- 90% av klienterna har troligen någon form av
diagnos, men är inte utredda. Uppstår moment 22 på grund av kravet att de ska vara
drogfria innan utredning.
Ökad möjlighet till aktivering genom t ex praktik/arbetsprövningsplatser. Insatsen
hos MiniMaria är endast 3 timmar/vecka vilket gör att gruppen är underaktiverade.

Rehabiliteringsenheten Korpen
Mer och bättre samarbete med primärvården.
Ökad samlokalisering; de är i uppstart med ett projekt som går ut på att sitta ned
tillsammans på vårdcentralen, Visby Söder, för att fånga upp patienter i tidigt skede.
Utveckla möjlighet att göra hembesök.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Mer resurser i form av personal. Behövs på grund av kraftigt ökat behov av stöd hos
16 och 17-åringar.
Fortsatt arbete för att förhindra glappet mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

Socialtjänst, försörjningsstöd
Möjlighet att snabbt fånga upp ungdomar för att tidigt kunna ge att ge stöd och
motivera till utbildning eller utredning.
Att öppna upp de kvinnodominerade yrkena för killar vilket skulle göra de fortare
självförsörjande och känna sig mer delaktig i samhället.
Mer resurser för att kunna genomföra motiverande samtal. I dagsläget finns
problematik i att många unga inte vill ta emot stöd.
Möjlighet att avsätta tid för att bygga relation.
Stödja de unga i att hantera stress och förväntningar.

m

tland

Kartläggningsprojekt 19 inom Finsam (nedan är resultat gällande individer 18 - 25)
Fortsatt arbete kring samordning kring målgruppen.
Nära stöd så att någon finns vid den unges sida genom olika processer, pushar,
motiverar och hjälper till att ta de kontakter som individen behöver för att närma sig
arbetslivsinriktade insatser.
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Tillgång till medicinska insatser.
JobbSam
Nära stöd till individer inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Fler arbetsplatser som kan ta emot.

Arbets/örm ed !ingen
Flexibla insatser för att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden.
Fortsatt arbete för att tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov.
Arbete för att hindra att generationsväxlingen ökar rekryteringsproblemen
ytterligare.
Förbättrad matchning mellan arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden
och arbetsgivarnas behov av mer kvalificerad arbetskraft.
Att sammanföra arbetsgivarnas behov, arbetsförmedlingens resurser och
ungdomarnas förutsättningar.

Kriminalvård
Ökad samverkan med t ex Region Gotland och Arbetsförmedlingen så att
myndigheter träffas och informerar om sina respektive verksamheter inom de
uppdrag som riktar sig till ungdomar.

Polisen
En utökad och systematisk samverkan mellan polisen, Arbetsförmedlingen och
Region Gotland.
Utöka arbetet kring den sociala insatsgruppen: ett samarbete mellan Region Gotland
och aktuella myndigheter där man genomför insatser för att motverka att vissa
ungdomar hamnar i en livslång brottslighet. Genom detta fångar man upp ungdomar
som tidigt börjat den kriminella banan.

Näringsliv
Möjliggöra kontaktytor mellan näringslivsföreträdare och ungdomar. Arbetslösa
ungdomar kan ha sämre förutsättningar att starta eget eftersom de har begränsad
erfarenhet och nätverk (ALMI).
Fortsätta att utveckla möjligheter för arbetsträning och praktik för målgruppen.
Coompanion önskar fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen till de sociala
företagen angående arbetet kring rehabilitering.
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1.3 Dialog med unga
Dialogen med de berörda unga genomfördes bland annat genom individuella samtal under
oktober månad 2015. Kartläggningen gjordes i syfte att ringa in vilka behov som finns hos de
unga samt vilka motiverande och förberedande insatser som krävs för att den unge ska
återgå till utbildning eller närma sig arbetslivet.
Kartläggningen omfattar:
• Nulägesbeskrivning
• Utbildningsnivå
• Upplevelser av grundskoleutbildning
• Upplevelser av gymnasieutbildning
• Jobb- och praktikerfarenheter
• Framtidsplaner

Metod: Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar, under
oktober 2015. Dessa har utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och
praktiksamordnare. Intervjuerna sammanställdes i matrisform och analyserades sedan.
Matrisen kommer inte redovisas i sin helhet på grund av sekretess, men finns sammanställd
som ett internt arbetsmaterial.
Urval:

Rekrytering av intervjupersoner gjordes på olika arenor; Ungdomskraft (KAA), mässan Unga
Jobb, deltagare inom Steget (praktiksamordning) och elev på Introduktionsprogrammet.
Avseende kön:
5 pojkar och 5 flickor
Avseende ålder:

16-18 år

2 st.

19-24 år

7 st.

25-29 år

1 st.

Samtliga flickor i intervjugruppen uttrycker att de mår ganska bra och de förmedlar bilden av
att de har en framtidstro samt en meningsfull fritid. Pojkarna i intervjugruppen visar inte upp
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ett lika homogent resultat. Flera uttrycker att de är frustrerade och rastlösa över att inte ha
meningsfull sysselsättning eller fritid.
Behov av att ha en meningsfull sysselsättning och socialt umgänge är faktorer som anges
som viktiga för individerna i intervjugruppen, oberoende kön eller ålder. En viktig faktor är
också eget boende, utifrån känslan av att klara sig själv, och styra över sitt eget liv.
Vad gäller utbildningsnivån för gruppen visar det sig att tre av personerna inte slutfört
grundskolan. Nio har påbörjat gymnasiet men endast en av dessa har slutfört dessa med ett
examensbevis.

Upplevelser grundslmla och/eller gymnasiet
Upplevelsen av stressig studiesituation verkar synonymt för hela intervjugruppen. Stor
skillnad från grundskolan som inte upplevts vara lika stressig. Avsaknad av psykologhjälp
beskrivs som en brist hos en del av de intervjuade.
Framgångsfaktorer för att lyckas i skolan tycks vara att fokusera på den individuella
kartläggningen, att få förståelse för olika elevers individuella behov och skapa förutsättning
för lärarande utifrån dessa.

"Om lärarna stressat mindre och brytt sig mer och tagit mer hänsyn till elevernas mående."
Känslan av de vuxnas bemötande har av flera beskrivits som bristfälligt.
Flera lyfter också fram svårighet att vara i grupp.

"Om jag gått helt själv utan andra elever hade varit ENDA sättet".

Merparten av de praktikerfarenheter individerna i gruppen har fått med sig har varit
positiva.

"Bra som satan! Jobbade med EN person som jag lärde känna och det kändes som på riktigt.
Blev ibland osäker om vi var fler".
Att ha en nära handledare som ser och bemöter utifrån individuella förutsättningar ses som
en stark framgångsfaktor.
Praktiken har slagit hål på fördomar kring vissa arbetsplatser och omväxlingen mot
teoretiska studier har varit givande. Personlig utveckling har skett då svårigheter kunnat
hanteras.

"Jättekul. Hade starka fördomar om att jobba med barn som visade sig vara fel".
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Att få erfarenhet från arbetslivet och att kunna kombinera det med studier beskrivs generellt
som positivt.

"Var bra eftersom det gav omväxling".

Framtid
Merparten av individerna säger att de önskar slutföra sina studier och att det ligger närmast
i tid. Flera uttrycker att de inte ser några hinder för att klara av den målsättningen, samtidigt
nämner ett flertal att "de själva" kan vara ett hinder.
I övrigt uttrycker de inga gemensamma framgångsfaktorer som skulle kunna underlätta för
dem och vara till hjälp. Någon nämner SYV, en annan medicinering och en tredje vänner och
familj.

"Stort nätverk skulle underlätta men jag kan ta mig fram bra själv också. Har ev och
personligt brev klart. Får boka in mig hos arbetsgivare om det inte blir utbildning".
Samtliga i intervjugruppen ser att de har jobb inom en femårsperiod. Eget boende, familj och
god ekonomi nämns också som viktiga faktorer för framtiden, detta oberoende kön.

"Tycker om att jobba, det är mitt mål".
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In ne h ä lIsbeskrivn ing:

2. 1 Kartläggning av befintlig verksamhet
Bilagan redovisar övergripande kartläggning av de verksamheter som bedrivs på Gotland när
överenskommelsen tecknas. Presentationen görs i Excel format.

2.2 Kartlagda framgångsfaktorer och preventiva insatser
Bilagan innehåller exempel på ovanstående utifrån information som framkommit vid
kartläggningen. Här beskrivs också kort det arbete som bedrivs för att möta
kompetensförsörjningsbehovet på Gotland.

2.3 Kompletterande verksamhetsbeskrivning
Nedan kommer en fördjupad beskrivning av ett antal verksamheter och nätverk som redan
har pågående samverkan kring målgruppen unga. Dessa samverkansformer har och kan
komma att få än större betydelse i det kommande samarbetet. Bilagan avslutas med en
analys av innehållet i bilaga 1 och 2. Den utgör grund för bilaga 3: Verksamhet i samverkan.

2. 4 Analys av innehållet i bilaga 1 och bilaga 2
Nedanstående är en sammanfattning av de behov som lyfts fram i bilaga 1 och bilaga 2.
Analysen tjänar som en övergång till bilaga 3: Verksamhet i samverkan.

Inventering av relevanta verksamheter genomfördes i ett gemensamt samverkansmöte där
företrädare för Arbetsförmedlingen, FINSAM och Region Gotland deltog. Företrädare för
verksamheterna har sedan intervjuats av representanter från Arbetsförmedling och Region
Gotland. En analys har sedan gjorts gemensamt av parterna.
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2,1 Kartläggning av befintlig verksamhet
En första inventering av befintlig verksamhet genomfördes med stöd av Dialoggruppen för
unga där företrädare från Region Gotland (Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten,
Skolan, Hälso-och sjukvården), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Finsam deltog.
Alla företrädare angav verksamheter som skulle kunna vara av intresse att kontakta. Dessa
sammanställdes sedan i ett Excel- dokument utifrån följande rubriker:
- Åldrar
- Verksamhet/Organisation
- Rekrytering
Målgrupp
- Män/Kvinnor
- Syfte med verksamheten
- Verksamhetens innehåll
- Samverkande aktörer
Sammanställd excelfil, se nästa sida. Denna bifogas också som ett blad i A3 format, se Bladet

2.1 Kartläggning av befintlig verksamhet.

Ald ...r

Vei1Uamhet/Or,lnlutlon
Vei1Uamhet/Or,anlutlon

RRkrytering

SamvertöMldeaktorer

M.\lgrvpp

Mänjkvlrll10f

Syftt

Vertsamhetrns innehUI
Vertsamhetens

SI(Olan~
Skolan~

"'/'10

Stadjaelevernasutvecklingforaltk!arakunSkapsmåljsoe'alilmål
Stodjat!leverna§utvecklingfora\tk!arakunsk~p5målfsoc,al.)mål

H.ll~obesok,

"'/'10

Gebehon&t!l1n~tlonelletpro!\ramlrntroarbete
Gebehon&t!l1n~tlonelletpro!\ramlrntro<lrbete

StudlH,praktlk
StudlH,prakllk

Arbetsliv, ovnga

Vajl1edning,rnfo,stod,tranlng,samardnrng
Vaz!edning,lIlfo,stod,trJnlng,sJmardnrng

AUa for Individen viktlgJ verksamheler
AUalorlndlvrtJenviktlgJVerKSamheler

G,""",,",,~

6-18;\,
6-18;\r

Barn/Elevhiilsa
Barn/Elevhiils3

elevef
elever

Elevhillsoteam, ålgard$fJrogram,

for~b'tggande

11Jho,o$Jukvård.Soc!alfbrvJltn,ng

GyTI"InIlSfes.kl..'flltl

16-2Q

rt'l

AHaobehongaerbjudslM·plats

Obl!honcaete~l!rfrån8nlndskolan
Obehongaele~erfrån8nlndsko!an

Ungdomskraft

Uppsokande, egen kontakt,skola KAA

UngdomJrsom inte studerar, arbetar,
arbet .. r, !IlskrlvnaAF
rnskrlvnaAF
Arbelssokande, elever Sfi
Arbetssokande,

5<\'5<>
5<\'50
50/50
50/5<>

lotsatlllstudierifor.;t:;thand,andrahandarbete
lotsatillstudierifor.;t"hand,JndrahJndarbete

Personer med hlllktlonsnedsilttn!llg
hlllktlonsnedsattnrng

45/55
<IS/SS

W'isbygymllilslum
W'isbygymllaslum

lItb(ldnlnE~anordnare

!CQmpet&tnsatlltJ'\lm Gotland

1&-65

Stegel,GVF

AF,SH

(18)20-65

VerbtJt)(m
VcrkstJt)(m

Unc:dom~kraft,
Ungdom~kralt,

13-65
13-6$

SYV
5YV

Ecen i1nsökan,
ansökan, sko!or
skolor

21).65
21).6S

!nlcgrJtionsenhet~n
Intl!grJtionsenhet~n

AF,

Komvux/Sfr/Yrkesutbildning
KomvuKjSfrjYrke~utbi!doing

Pra~tik,

AF.Sfi,JobbSam
AF.Sfi,JolJ.bSam

):;:artlaBllninll,matchnjnE,~amordnrrgavplJtser
):;:JrtlaBllninll,mJtchnjng,~<lmordnrrgJvpJJtser

arbetstr,'inmn.
arbetstr,'jnrnn. språkpraktik,
språ~pr~ktik, OSA

Ungdom,~rMt,

Spec,alpcdagogiskt stod l syftcatl narma sig studier,
sludler, arbcgl,v
i1rbetsl,v

SpecIalpedagogIsktstod
Spectalpcdagoglsktstod

n:, AF,Soc, H,lb.
H<lb. PWk,
Pwk,

AllalJldenspannet
Allal,lldenspannet

Vaglednrngmots!UdlerellHatbete
Vaglednmgmotstudlerelleratbete

V~glednlnc,

Sko!or,
Skolof, ndrlng5!iv,
ndrlng5lrv, AF,FK

Utlanddodda med uppehål1stl!lstånd
uppehållstillstånd

Integrat'onrl'vetsalladelar

Mottagande, boende, kontaktermcd mynd,gheter
Mott<lgJnde,

flG,nanngshv, hyre5vardarmed
hyresv.Jrdarmed flerJ
flera
flG,nJTlngshv,

Egenao,okan
Egenan,okan

StudielntreSSl!fJdevuxna
StudielntressefildevuxnJ

Spr;\lo..utveeklingJstudieforberedande/yrkesutbildnlnB
Spr;lkutveck!intVSllJdieforbcredande/yrke~utbildnlnB

Studier,dlst.lns
Studier,dlstans

AF, Kompetensplaufomwn
Kompetensplattfomwn
NM!ngsh\l, Af,
Nilf!ngshv,

SokandemedMpuger
SokJndemedMpuger

Komvux, FK, AF,
AF. Hilb, PSVk
Psyk

MigrJtlonsvl!r~et,SocIJltiJnsten
MigrJtlonsver~et,SOCIJ!tjJnsten

rnformatlon, lIppsokande, massor

folkhöankolan
16-24

EntN

Sokande

Kommalgångmedstud!ermedstodochhjalp
KommJJg.ingmedstud!ermedstodochhJJlp

Anp;)ssatKhema
Anp
.. ~satKhema

lrv~kraft
lrvskraft

Sokande

Allasombehdverhitta$1nplatslarbealiv!i!t
Allasombehdverhittasrnplatsl<lrbealiv!i!t

lotsning/rustn'n~motstudlr.roch ~rbete

SocialtrJnlnll,shpande,samtal,samordnrnCilvpraktlk
SodaltrJnlnll,shpande,samtal,samOrdnllll!avpraktlk

18-2S

SMf,studiemotlverandeFhsk
SMf,studiemotlverandeFhslo..

AF,Sokande
AF,SokJnde

Imkn\lenarbetssokandeutanslutbetyggrund/gymnasre
Imkn\lenarbetssokandeutJnSlutbetyggrund/gymnasle

Fåslutbetygpåcrundochgymnasiemvå
Fåslutbetygpåcrundochgymnasien!vå

Studier

I.nbildninginomlant-ochnaturbruk
I.nbiJdninginomfJnt-ochnaturbruk

FåyrkeSlIlriktadytbi!dnmg
Fåyrkesmriktadutbildnmg

70/30

jobbs~m,
Jobbs~m,

Arbel5formedlmgen, W'ClaltjJnst
Arbetsformedlmgen,
wc,altJJnst

Gr6ntmntl'llm

Sokande

Utblldnrng

UppsafaunM!mtatCAtnpvsCiotl.nd
18-

SYV,Campus
SYV,Campu~

Sokande
Solo..~nde

Sökand" kan \far..

arb~ts!il~a/lJlanfor~tudler

Vag!edninsmotlJtbildnin!l,oppeth>.ls,studlcbe~uk
V~g!edningmolutbildnin!l.bppeth>.ls,studlcbe~ok

Grundskola/avmn,
GflIndskola/avmn,KCG,
KCG,FolkJn
Folkaf"l med f!erJ
Hera

Dr01;fri, opolitisk miljö med syfte
sylte att skapa memngsfull
memng5fu!! tillvMO
tlHvuo

Cafeverksamhet,o!ikaaktivlteter-kod.dllell,dlsoo,motesplaIS
Caleverksamhet,olika<lktivlteler-kodtdllell,dlsoo,motesplats

$ociaJtj~n5t, If)'ccare Go!land
Gotland m,m
Skola, polis,
pohs, socia!tjansl,tf)'ccare

Attskapaakt,vlleterochmojllgg6raettvu~elstod
Attskapaakt,vlleterochmojtrggöraettvu~elstod

Sodal
Social sJmmanhJng,
sammanhJng, aktiviteter,

VJgleoninll mot att studera pa
VJg!eonlnll
på Hbttsko!eruv;\
Hbttsko!eorv.'i C3mpusjannat
Dmpus/annat

univer~ilet
univer~itet

l(u/tu(odtfntld
l(u/tu(odIfr1tld

13-19
13·19

Fnvillic,t
Fnvilligt

Ungdomar, framst
framsl mellan
mellaro 13·19år

fnvllligt

Un~domar

""'"

Ungdomar

!nteklart
Inte klart

70/30

stotJ,~.lmtJI, tema~v~lIar
stotJ,~amtJI,

Skolor,koratorer
Skolof,kofatorl'r

16-25

feniK
fenix

Jnt~ k!~rlagt
Inl~

Projektet Nord, frilmt<dil
fr<rmt<d<r enterp Inte
Jnte klarlJgt
klarlagt im

Valldenngavsmalkompetens
VJlld<l:'nngavsmalkompetens

Byuavardefu!ltvJhdenn(lsverkt't&,AUm~nJarvsfond('n
Byuavardefu!ltvahdenn(lsverkt't&,AUm~nJarvsfond('n

ön~kade parter. tex AF, KCG, !bg~ko!an,
ön5kade
!10g~ko!an, SVERD

Kultur~kolan
Kultur$kol~n

Sokaode/SkoJa
Sokar.de/SkoJa

Upp tHI1S,
Upptill
18,\I1dSafskildJskJlannuJangfc
vid sarskildJ ~ka! annu langre

Erbjuda
Efbjuda~lI!turupplevelsertillfram$tbarnpåGotland
~lI!turupplevelsertill fram~t barn pa GotlJnd

D;)n$,II!m.muSlk,undervl$nlngl$k{)la,uppdrJE~otblld
C:Jns,fl!m.muSlk,undervl$nmglskz;l,),uppdragso\blld

Grund-gymn~sleskola,ohkautl)!la
GrlJnd-gymn~SleskoIJ,ohkalltb,Ja

AlmedalenSbibliotek
AlmedalcnSbibllotek

FrivIlligt

AH:;tmedbotgare(J(hbe~okJreHlomRegjonen
AH"medbotgarelXhbe~okJreHlomRegjonen

Motesplats for manniikor
rnanniskor med olrka Informationsbehov
rnformatlonsbehov

lIibll0tehsff"l/ICe,
aiblloteh$~rvlce,kunskap~och
kunskaps och lItbi!dningscentnlm
utbildningscentntm

aktorer

tWsoodlsjl/kvirden
0-100
0-"

Habllitennge/l,HSF
Habllitenngen,HSF

~.edloddaochforvarvOldefunk\lonsnedsattnrngar
~.edfodd"ochforvllrvOldefunkt"'nsnedsattnrngar

50/50

Il!behålla funkllon,återfol funktion
Il!behållilfunktlon,återfollunktion

Stodenskllt,stodtgrupp.bedomnrnr.,tranrng
Stodenskllt,stodlgrupp.bedomnrnr.,tranrng

Sk010r,So(,l5S,AF,p5yklatnn,fmsam
Sko!or,Soc,
l5S, AF,psyklatrrn,fmsJm

Ungamedpsyk,skohälS<l
Unga med psykisk ohälsa

50/50

Stad
lalth<lnter;J Sin s,tu~t,on
Stodlalthanter;JSlns,tlJat,on

SamtJ!,
Samta!, medlClnennr"
medICInennr" behandling,
behandhng, lamlljeter.lpf,
I()mrtjeter~pl, O[JT/KBl
O[JT/KBT

Skola,Soclaltjanst

"'i"J
5<\'50

St6dlatthantera5lnsltuat,on
Stodlatth<lnterJsinsltuat,on

Kartla!l.!lning,mediclnskrehabilitenng,stod
Kartla!l.!lning,mediclnskrehabilitrmng.stod

Af, Fl:. Borjat projekt
VisbySodcr/ndlJJlIlsal>
prOjekt med VisbySodcr/nd'lJlOsal>

Stod i atthanterll
atthan!enr sin SituatIOn
SItuatIOn

Samlal,rJdglvninc
Samlal,r.idglvnlnc

Psyk,skohalsa,sjlJkdom
Psykfskohalsa,sjukdom

'.of'"

Stöd
St6dlatthJnterasinsituatjen~leam,kufJtor,sjuk5koter.;ka,psykololl,soclonom
I alt hantera sin situatjen~ Team, kurator, ~jukskoter.;ka, psykolog, socionom

Samtal,behandlrng,medlcrnering,uehandlin!l
SJmtJI,bel1andlrng,medlcmering,uehandling

So(,FK,AF,V;\rden,Hab,Ungdcm$kraft
Soc,FK,AF,V;\rdcn,Hab,Ungdcm$kraft

PeI"'Öonermedpsyk,skfunktionsnedsMtnlng
Per.;onermedpsyk,skfunktionsnedsMtnlng

50/50

Stöd
SIöd r att
JIt fåvilTdanen
fåvardanen

TraffpunktSlite,Visby,Hemse,socldlrilnlng
TraflpunktSlite,Visby,Hr.mse,sowdtfanlng

V.lrd~n,

Orosanmalan,ansokan
OrosJnmJlan,Jnsokan

Ungil$omfarillil,behovavSlod
UngJ$omfarilIJ,behovJvstad

Utrednrng,behandlrng
Utredllln.ll,behandlmg

Sko!an,
Skolan, Barnomsorg,
Barnomsorg. IlUP

Unga med missbruk

5<\'50
70/30

Utreda
och stodja indiVid och famdi
Utred<lochstodJJindivldochf~m"j

Sokande,soc,hillso/s)ukvård
Sokande,soe,hillso/s)ukvård

Stod I att
Stodl
atthanter<l~ms'tuat,on
hantera ~IO s,tuat,on

R.idg,vmnr~bedomnlOllochbehan{j,mg
Rådg,vmnr~bedomnlngod>behJn{j,mg

over 18egen kontaU
Reml$s,
Reml~5,ovcr18egenkontaU
kurator
~kola, kur~tor

OUP

Foriridrar,
FOf.'lldrar,

Rehahenheten,
Rehabenheten, Korpen

ll.emlSS från psykiatrin(pnmjrv;\rden
psykiatrin(pnmjrv;lrden

N~ufopsyki~tnskdiasnos,p$yki$koh:'lsa,smarta
N~uropsyki~tn5k
diagnos, psykisk ohillS;'!, sm~rta

Ungdomsmoltagmngen
Ungdomsmoltaglllngell

Sokand~

Upp till 23 med frllgor
frllgOf krrng
kring relattoner,
relationer,

V<Jxenpsykiatrin
Vyxenpsykiatrin

Reml~5,jourelteregenr~mISS
Reml~5,jourelleregenr~mISS

BI'51ut iJ enJighet med lagstiftJng
Bl'slut
lagstiltJng

IFO/[l~mochfamill
IFO/[l~mochfamdl

IFO(Mln,mana HSF/Soc,
IFO/Mln,mana
HSF(Soc, Psyk

se~

m,m

SotbhJllnmn

155

!FO/EPFBoendest6d
IFOI EPF Boendesl6d

IfO/Enhetenforensamkommarflyktlngbarn
JfO/EnhetenlorensamkommarFlyktlngbarn

Ungdomar, framstm"Uan H-19år
H-19 år

Framstfrån18

IFO(For.;orjnmgsslod
IFO/For.;orjnrngsslod

Sok<lndc
Sok;mde

lV.edborgare som l::ehO\lerforsorjmnJ!.lstod
I::ehoverforsorjmn!!-lstod

16·20

Ungdomsgruppen

Uppsokande, egen kont,!kt,
UppsokJnde,
kont,lkt, Silmv"rt
samv"rt aktorer

Ungdom som inte

l5s(cagllgverksamhet
l5S/Dagllgverksamhet

Sokande Sol eller l5S

f'enonkretsl5S1~12.lång\lancpsyklsk5jukdom
Penonkretsl5S1~12.lång\lancpsyklsk5jukdom

UngdomsjobbrnomRG
UngdomslobbrnomRG

SokJnde
Sakande

Ungili kontakt
Ungai

B-IS

~tuderM,

m~d

arbetarellnsknven
Jrbetarellnsknven AF

~tt

flJngfra,
lungfra, boendestod

psyk,atrrn, FK
psyk,atnn,

Atthitt~ettboende
Att
hitta ett boende

""'"

UtredabehO"\let:;tvfoI"'Öorjnlncsstod
Utredabehavet"vforsorjnlnC$stod

StodjJmetJborgarensekonomisk.lSlllJiltlon
StodjJmetJborgJrensekonomiskaSlluatlon
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2.2 Framgångsfaktorer och preventiva insatser
I syfte att skapa en bild av befintliga framgångsfaktorer och preventiva insatser kontaktades
företrädare inom olika verksamheter. Det innebär att nedanstående inte ger en fullständig
bild av det som idag finns inom Region Gotland, hos Arbetsförmedlingen eller andra aktörer,
utan ska ses som ett komplement till 2.1 Kartläggning av befintlig verksamhet.
Nedanstående är exempel på områden som har lyfts fram som framgångsfaktorer.

Grundskolan
Tydlig upparbetad rutin för hur lärare hanterar frånvaro hos elever, i syfte att
förhindra lång frånvaro samt kunna stödja elever.
Samarbete med föräldrar, genom inbjudningar till föreläsningar och skapa forum för
att bilda gemensamma regler hos föräldrarna.
En socialpedagog är kopplad till skolan, med mandat att hämta eleven hemma.
"Friends" arbetsmaterial används i proaktivt syfte. Målsättningen är att alla elever
ska känna sig trygga.
Hemmasittargrupp har genomförts. För tre år sedan fanns det tio stycken, och
genom att framgångsrikt har arbetat med dessa är resultatet noll
hemmasittargrupper idag. I gruppen har personal från skolan, habilitering och
föräldrar deltagit.

Gym n asiet
Inom Introduktionsprogrammet: Målgruppen är de elever som inte är behöriga för
gymnasiestudier. De samarbetar med BUP, SOF, Rehabiliteringen, Ungdomskraft. Om
en ungdom har insatser från ovanstående verksamheter sker Särskilt individuellt

möte (SIP-möten) i syfte att klargöra vem som gör vad och när.

J{ompetenscentrum Gotland
Uppsökande verksamhet hos ungdomar som inte studerar, arbetar eller är
inskrivna på Arbetsförmedlingen (Ungdomskraft).
Samordning inom Regionen för att möjliggöra lätt väg till praktik (Steget).
Specialpedagogisk verksamhet i syfte att stödja till studier (Verkstaden).
Studie- och yrkesvägledare som informerar och guidar mot studier.
Integrationsenheten samordnar och stödjer nyanlända för snabb introduktion i
samhället.
Komvux möjliggör för vuxna att studera i syfte att komma ut i arbetslivet.
Sfi ger möjlighet till språkutveckling vilket är en grundförutsättning för att ta sig in
i arbetslivet.
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F o Il< h Ög S Iw I a n
Det finns en linje riktad till målgruppen Asperger och de inom högfungerande
autismspektrat (Enter). Deltagarna får ett anpassat schema utifrån sina
förutsättningar, och kan på det sättet genomföra studier som stärker deras roll på
arbetsmarknaden.
Livskraft är en verksamhet som vänder sig till personer som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Den avser att underlätta för dessa personer att bryta
utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidare utbildning, ökad
anställningsbarhet och arbete.

Kultur och Fritid
Fenix Ung Kulturhus är en bra samlingsplats för ungdomar och unga vuxna där de
kan få bolla sina tankar och praktiska behov. Många av besökarna har inte slutfört
sin utbildning och känner sig vilsna och misslyckade i livet. Verksamheten har gott
samarbete med kuratorer.
PUMA ungdomsgård är ett gott exempel på fritidsaktivitet för ungdomar på
kvällstid. Den fångar upp många ensam kommande flyktingbarn. Ett stärkande
arbetssätt är att de använder "mellanledare" vilket innebär att en ungdom som
visat framfötterna får ansvar i aktiviteter, vilket stärker deras självförtroende
samt fungerar som en förebild för de andra.

Hälso -och sju

rden

Det finns många verksamheter inom Region Gotland som riktar sig till unga med
olika former av funktionsnedsättningar t ex psykisk ohälsa och social problematik.
Ett exempel på preventiv insats är Rehabenheten Korpen som samarbetar med
vårdcentraler och i tidigt har möten tillsammans med den unge och dess läkare.

Socialtjänsten
Inom Region Gotland finns många verksamheter som stödjer utsatta grupper. I
strävan att stödja ungdomar att få fäste på arbetsmarknaden samt att stödja
verksamheterna under sommaren samordnas Ungdomsjobb inom Region
Gotland. Kvotering sker så 50/50 tjejer och killar anställs.
Fin

m
Samlokalisering i multikompetent team genom arbetet i Jobbsam där
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården samt
Socialtjänsten ingår.
Gemensam kartläggning kring personer som är i behov av två eller flera aktörer.
Nära stöd till individen genom arbetslivsinriktad rehabilitering.
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/lrb etsförm ed Iingen
Individuell planering gällande stöd och insatser för individen som t ex. arbetspraktik,
arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser.
Gemensam kartläggning tillsammans med Försäkringskassan.

Exempel från Frivården
Har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med denna grupp (18 - 21 år). De
erbjuder täta möten, samverkan mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen,
missbruksenheten, olika nätverk och program. Till denna grupp har man också
lekmannaövervakare (kontaktperson).
Väl försedda med resurser för målgruppen genom att det finns två handläggare som
arbetar med aktuella ungdomar. Handläggarna har särskild utbildning som riktar sig
mot målgruppen.

Exempel från Polisen
Arbetar tillsammans med socialförvaltningen och föräldrar, följer upp orosanmälan.
Arbetar förebyggande genom att konfrontera ungdomar som man fått indikation om
att den unge håller på med olagliga saker (t ex via en orosanmälan).

Exempel frän Arbetsgivare/Näringslivet
Swedbank arbetar framgångsrikt i "Unga Jobb". Det innebär att en ungdom får
praktik och sedan anställning om kompetensen och personligheten matchar. Här
finns flera olika arbetsgivare representerade tillsammans med Region Gotland.
Svenskt Näringsliv arbetar för att få ungdomar att våga ta steget att driva företag,
och jobbar via sociala medier.
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2.3 Kompletterande verksamhetsbeskrivning
Nedan ges en fördjupningar av några verksamheter som redan i dag bedrivs i samverkan
mellan parterna. Här ges också ett antal exempel på befintliga nätverk som samverkar kring
målgruppen unga och som kan vara möjliga arenor för det fortsatta arbetet.

Arbete för att möta kompetensförsörjningsbehoven

Gotland är både en kommun och en region. Alla regioner i landet har ett uppdrag att
samordna en kompetensplattform där arbetet ska leda till bland annat ökad kunskap och
översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet samt ökad samverkan kring
kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Målsättningen med arbetet är att genom
ökad kunskap och samordning matcha tillgången/utbud med efterfrågan/behov på
arbetskraft. I den regionala kompetensplattformen på Gotland ingår följande aktörer:
Arbetsförmedlingen Gotlands län, Byggmästarföreningen, Företagarna Gotland, Grönt
Centrum, LO, Länsstyrelsen Gotlands Län, Region Gotland (ledningskontoret,
gymnasieskolan, vuxenutbildningen, Folkhögskolan), Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland,
Uppsala Universitet Campus Gotland.
Arbetsförmedlingen tar fram prognoser två gånger per år där brist- och överskottsyrken
presenteras liksom arbetsgivarnas bild av efterfrågan av produkter och tjänster kommande
år. Inom kompetensplattformen diskuteras löpande de kompetensförsörjningsbehov som
finns på ön. Denna kunskap delges relativt enkelt med tanke på regionens litenhet, till de
utbildningsaktörer som finns på Gotland dels genom deltagande vid
prognospresentationerna samt via deltagare i kompetensplattformen.
Inom Region Gotlands praktiksamordning "Steget" har man god kännedom om Region
Gotlands egna kompetensbehov och har detta i beaktande när personer som anvisas från
Arbetsförmedlingen ska matchas mot en lämplig praktikplats inom några av förvaltningarna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltingen ingår dels i kompetensplattformen och fångar
där arbetsgivarnas kornpetensbehov, men även inom förvaltningen har ett åtgärdsprogram
tagits fram för att få fler sökande till yrkesprogram samt att få en jämnare fördelning mellan
flickor och pojkar på de program där det råder en ojämn fördelning.
Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland diskuterar möjliga flexibla
utbildningslösningar för att möta nuvarande och kommande kompetensbehov regionalt.
Studie- och yrkesvägledningen har samorganiserats inom Region Gotland på
Kompetenscentrum där det pågår ett arbete för att systematisera och likställa studie- och
yrkesvägledningsarbetet på alla kommunala skolor. Diskussion pågår kring eventuellt
deltagande i Skolverkets " utbildningspaket" för att stärka studie- och yrkesvägledningen i de
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gotländska skolorna. Inom studie- och yrkesvägledningsorganisationen pågår även ett
kunskapshöjande arbete om jämställdhet.
Yrkesutbildningar som kommer att ges nästa år är 2 kurser inom vård/omsorg, en kurs inom
jordbruk, en kurs i biodling, en kurs inom turistbranschen. De ges på gymnasial nivå och
under förutsättning att det finns sökande. Det finns en planering för att starta kurser inom
snickeri, anläggningsteknik, svets- och fastighetsteknik, men detta är ännu inte beslutat.
YH (Yrkeshögskola) -utbildning till Köksmästare ges tillsammans med Campus Nyköping.
Ytterligare två ansökningar om YH-utbildningar finns: gällande Drift- och underhållstekniker
och Samordnare inom hållbar besöksnäring. Den senare i samverkan med
Kompetenscentrum Nynäshamn och Campus Telge.
Från Kompetensplattformen finns önskemål om att Region Gotland ska medverka i fler YHutbildningar, allt för att kunna matcha de lokala kompetensbehoven. Samverkan ses om en
möjlig väg framåt eftersom Gotlands litenhet och geografiska läge utgör försvårande
faktorer för att driva egna YH-utbildningar.
Några lärlingsutbildningsplatser finns lokalt, Region Gotland bekostar också utbildning på
fastlandet för enstaka personer som vill utbilda sig inom en utbildning som inte erbjuds på
ön.
Folkhögskolestudier finns på två orter på Gotland, i Hemse och Fårösund. På Gotlands
Folkhögskolan kan man studera behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) och
profilkurser med inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke. Utöver de allmänna kurserna
erbjuds en mångfald av kortare och längre kurser. På båda orterna finns möjlighet att bo på
internat.

verksamheter i

JobbSam

JobbSam är ett projekt som finansieras fram till och med 2016 av Finsam Gotland. JobbSam
arbetar för att korta vägen mot arbete eller studier för individen - genom en nära och tydlig
flerpartssamverkan mellan Finsams parter. Målgruppen är gotlänningar, 16 - 64 år, som är i
behov av stöd från minst två av Finsams parter för att nå målet: egen försörjning genom
arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering. JobbSam
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten) är
samlokaliserade. Det möjliggör en gemensam kartläggning av individens behov i
ärendegruppen. JobbSams deltagare kommer till "lokalkontoret" och möter då samma
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personer vilket underlättar snabba besked/beslut i enskilda frågor. Nära stöd till individen
lyfts fram som en framgångsfaktor för att skapa förutsättningar för ökad arbetsförmåga.

Ungdomskraft
Ungdomskraft arbetar utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Målgruppen är ungdomar
mellan 16 - 20 år som varken studerar eller arbetar. Deltagandet är frivilligt och tidsperioden
för hur länge en ungdom är inskriven är individuell med en maxgräns om 24 månader.
De jobbar utifrån två huvudinriktningar;
•

Med uppsökande verksamhet där ungdomarna kartläggs. För varje individ påbörjas ett
motivationsarbete med mål att ungdomen i första hand ska återgå till studier och i
andra hand riktas åtgärderna mot arbete.

lO

Samarbetar med gymnasieskolan i syfte att stärka och utveckla samarbetet.
Samarbetet kan bestå av kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, metodutveckling
och samarbete kring ungdomar som är på väg in eller ut ur gymnasieskolans och
Ungdomskrafts verksamheter.

Steget
Steget arbetar bland annat med samordningen av praktikplatser för arbetsökande inom
Region Gotlands egna förvaltningar, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De arbetssökande
som är aktuella för praktik är mellan 18 64 år och i behov av praktikplatser inom alla
förvaltningar inom Region Gotland.
Målet är att öka möjligheten till egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med
praktiken kan vara olika för olika personer. Det kan vara att testa på ett yrke för att veta om
det är något att utbilda sig inom eller ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och få
färska referenser om man har varit arbetslös en längre tid. Det kan också vara en del av
rehabilitering för att utreda arbetsförmågan.
Inom ramen för Stegets verksamhet finns också OSA (offentligt skyddad anställning) och ett
antal utvecklingsanställningar. Utöver det samordnas praktik genom arbetssättet SPRAO
(språkpraktik och arbetslivsorientering) för personer med utländsk bakgrund. Detta sker i
nära samarbete med lärare på Sfi och, i de fall eleven är inskriven hos Arbetsförmedlingen, i
samarbete med dem.

På Gotlands Folkhögskola finns det två linjer som riktar sig specifikt mot personer med
behov av extra stöd.
Enters målgrupp är personer med Asperger och/eller inom spektrat högfungerande
autismspektrat.
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Här finns möjlighet att studera mellan 1- 5 år beroende på vilken skolbakgrund och behov
eleven har.
Livskrafts målgrupp är personer som behöver hitta motivation och verktyg för att återuppta
studier. En personlig handlingsplan upparbetas som revideras kontinuerligt.
Deltagarperioden är 1- 3 terminer beroende på behovet och målsättningen.
Folkhögskolan har dessutom en studiemotiverande folkhögskolekurs(SMF). Där får den unge
(mellan 16 - 24 år) möjlighet att prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens
upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål. Det är
Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen. Syftet med kursen är att underlätta och
motivera eleven till att slutföra sina studier och öka chanserna till jobb. Kursen innebär
möjlighet att prova på olika ämnen, förbättra studietekniken och lägga en plan inför
framtiden. Kursen pågår i tre månader. Efter genomförd utbildning finns möjlighet att
fortsätta på t ex Allmän kurs som motsvarar grund- eller gymnasieskolans studienivå.

EtableringsuppcIraget, nyanlända
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till
arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen
ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell
etableringsplan som minst ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i
svenska och samhällsorientering. Sedan januari 2015 är Arbetsförmedlingen samlokaliserade
med Kompetenscentrum Gotland vid ett återkommande tillfälle varje vecka. Tillsammans
med Sfi och Integrationsenheten planeras lämpliga steg som är anpassade efter varje
individs behov.
Målgruppen med utländsk bakgrund har från 2014 ökat från 6 % till 9,2 % under 2015. Allting
talar för att denna målgrupp kommer att fortsätta växa under de närmaste åren.
Under 2014 fanns det 40 personer med utländsk bakgrund mellan 20- 24 år inskrivna hos
Arbetsförmedlingen, varav 8 fanns inom etableringsuppdraget. I denna grupp finns olika
former av utmaningar som rör livets alla delar, t ex att få en fungerande boendesituation,
socialt liv, språk och kulturkunskaper. Kring denna grupp finns många aktörer som är i
fortsatt behov av att hitta former för samverkan och där olika former för eventuell
samlokalisering diskuteras. Utmaningen kring denna målgrupp är relativt ny för Gotland och
samarbetsformer behöver systematiseras ytterligare.
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i samverkan

Dia logg ru pp för unga
Personer som på olika sätt arbetar med målgruppen och representerar Region Gotlands olika
verksamheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och FINSAM deltar i Dialoggruppen
för unga. Arbetsförmedlingen bjuder in en gång/kvartal och syftet är att öka kunskapen om
målgruppen och om deltagarnas olika verksamheter.

Försä kringskassa n, LSS och Arbetsförmed l ingen
Genom strukturerade möten mellan Arbetsförmedlingen, Region Gotland (LSS) och
Försäkringskassan underlättas övergången från skola till arbete för personer med särskilda
behov samt tydliggör där det finns behov av daglig verksamhet. Vid tveksamhet gällande om
individen är mest betjänt av daglig verksamhet eller inskrivning på Arbetsförmedlingen. Det
finns en tydlig struktur och man använder sig av SIP-möten. Denna struktur kan utvecklas
vidare.

Diagonalen, samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen pågår med syfte att
underlätta anställningar för personer med funktionsnedsättning och som är i behov av
försörjningsstäd. Man tittar i första hand på ungdomsgruppen som har någon form av
fun ktio nsnedsättn i ng.

HandläggarsClrnverlwn mellan Arhetsförmedlingen och Socialförvaltnillgen
Månadsmöten hålls mellan handläggare från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
och det sker uppföljning på individnivå.

Unga jobb
En mässa riktade till unga genomförs två gånger/år med Swedbank som huvudanordnare.
Mässan genomförs med städ av Arbetsförmedlingen och Region Gotland men många andra
arbetsgivare finns representerade. Syftet är att möjliggöra praktik för unga som är i behov av
den insatsen. Det är ett sätt förmedla information och gemensamt möjliggöra praktik. Syftet
är att erbjuda ungdomar nya konttaktytor och arbetslivserfarenheter i samarbete med det
lokala näringslivet.
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2. 4- Analys av innehållet i bilaga 1 och bilaga 2
Nedanstående är en sammanfattning av de behov som lyfts fram i bilaga 1 och bilaga 2.
Analysen tjänar som en övergång till bilaga 3: Verksamhet i samverkan.

Bilden av målgruppen
Några viktiga tal att utgå från gällande målgruppen hämtade ur statistiken (bilagal):
Antalet på Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande i oktober 2015: 690
Antalet unga i åldersgruppen med försörjningsstöd oktober: 50
Antalet unga i KAA som saknar sysselsättning (16 - 20 år): 70
Unga som varken arbetar eller studerar med okänd aktivitet (20 - 24 år): 100

Jämställdhet; utbildningsnivå och fäste på arbetsmarknaden
Statistiken visar att män generellt sett har det svårare att ta sig genom utbildning och att få
fäste på arbetsmarknaden. Inom t ex teknikprogrammet, som har en överrepresentation av
män, är det en genomströmning på 52 %, medan genomströmningen på Barn- och
fritidsprogrammet, med en överrepresentation av kvinnor, ligger runt 83 %. Antalet inskrivna
i målgruppen unga på Arbetsförmedlingen som är män uppgår till 60 % och kvinnor till 40 %.
En liknande tendens finns också inom försörjningsstödet där antal män som uppbär
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet uppgår till 58 %, för kvinnorna uppgår den till 42

%. I dialogen med målgruppen finns en tendens som pekar på att fler män än kvinnor
uttrycker att de är frustrerade och rastlösa över att inte ha meningsfull sysselsättning eller
fritid. Inom den målgrupp som Ungdomskraft har arbetat med finns en liten övervikt av män.
Unga män har generellt sett lägre utbildning men högre arbetslöshet. Det kan finnas olika
anledningar till detta, men att utbildningsnivå och arbetslöshet tätt hänger samman är
klarlagt. på Gotland är Region Gotland en arbetsgivare med ett stort rekryteringsbehov inom
de kvinnodominerade yrkena. Detta kan ses som en av förklaringarna till att män har svårt
att få ett första inträde på arbetsmarkanden och pekar på vikten av ett aktivt arbete för att
förhindra könsstereotypa val. Detta stärks också av hur könsfördelningen ser ut gällande
antal timanställda inom Region Gotland; 71 % är kvinnor och 29 % är män. Att få möjlighet
till ett första inträde på arbetsmarknaden är av stor vikt och att kom ma in som timanställd
kan påverka möjligheten till anställning både inom Region Gotland och andra arbetsgivare.
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Behov av insatser
Generella behov
Ökad kontakt med arbetslivet/näringslivet under skolgången är en avgörande faktor för att
unga ska kunna få ett fäste på arbetsmarknaden. Det samma gäller vikten av att unga
slutfört gymnasiet.

Arbetslöshet efter utbildningsnivå
Procent av arbetskraften uppdel at på utbi I dni ngsgrupper, 15-74 år
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Slutförd gymnasieutbildning är ett första steg för att tillgodose arbetsgivarnas behov av
kompetens. Detta sätter fokus på behovet av att motivera unga till att genomgå
gymnasieutbildning eller, efter studieavbrott återuppta studierna för att slutföra dem. Det
kan också handla om att ett motivationsarbete för att ta emot stöd/genomgå utredning
gällande funktionsnedsättning som kan vara det som har försvårat skolgången.
Flexibla och individanpassade insatser skapar förutsättningar för fler att klara skolan. Det kan
t ex röra sig om utbildningars hastighet, storlek på utbildningsgrupper eller ökade
möjligheter att kombinera utbildning och praktik/arbete.
I intervju med unga uttrycker en ungdom att;

"Jag väntade på att sluta grundskolan så jag vill inte börja om igen".
Det talar för att det finns behov av att skapa insatser där utbildning kan kombineras med
praktik eller arbete på ett flexibelt sätt. Det handlar generellt om att om att kunna erbjuda
ett brett utbud till alla inom målgruppen unga och att möjliga insatser kommuniceras på ett
tillgängligt och tydligt sätt.
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Unga som uppbär ekonomiskt bistånd
Främsta orsaken till försörjningsstöd är arbetslöshet. År 2014 var det 56 % män och 44 %
kvinnor med en sådan orsakskod vilket korrelerar med könsfördelningen av de inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Trenden är minskande, vilket sannolikt har samband med minskad
population och viss ljusning på arbetsmarknaden. En annan vanligt förekommande orsak till
behov av ekonomiskt bistånd i åldersgruppen är "Annat försörjningshinder". Under oktober
2015 var detta orsak till behov av ekonomiskt bistånd i 24 % av besluten. I denna orsakskod
registreras bland annat de som deltar i grundläggande vuxenutbildning där socialtjänsten
bedömt det som nödvändigt för att i framtiden kunna försörja sig. Inom denna målgrupp kan
finnas behov av kommande insatser i form av utbildningskontrakt.

Personer med funktionsnedsättning
Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har 28 % högst grundskolenivå.
Könsfördelningen är 68 % män och 32 % kvinnor. I denna grupp kan det finnas behov av
individuellt stöd eftersom 46 % av dessa har en registrerad funktionsnedsättning.
För att förebygga att personer inte lyckas genomföra sin skolgång, krävs olika former av
insatser under skolgången. Både unga själva och företrädare för olika verksamheter pekar på
vikten av fler pedagoger och mindre undervisningsgrupper, särskilt viktigt är detta för
personer med funktionsnedsättning.
Ett fortsatt arbete med tidiga insatser för att mota ohälsa hos unga, både vad gäller särskild
uppmärksamhet på kravkänsliga unga kvinnor och tidig utredning av neuropsykiatriska
diagnoser av både kvinnor och män
En sammantagen bild pekar på att det finns behov av mer insatser inom arbetslivsinriktad
rehabilitering, särskilt i form av nära stöd och lots mellan verksamheter för att förhindra att
unga hamnar mellan stolarna.

mellan olika aldöJreJr
Flera verksamheterhar lyft behovet av mer samordning. Det har beskrivits som ökat behov
av gemensamma kartläggningar och uppföljningar, men också t ex samarbete i
multikompetenta team och samlokalisering. Att former för samarbete och samverkan
utvecklas, både det som redan är befintligt, men också att nya utvecklas. Ett särskilt fokus
bör läggas på att förhindra glapp mellan verksamheter så att unga inte "faller mellan
stolarna". Det kan handla om att förtydliga ansvarsområden, hitta samsyner och att kunna
erbjuda rätt stöd och insats till den unge. Ökad flexibilitet avseende gränser för vilken ålder
verksamheter vänder sig till kan också vara ett sätt att överbrygga glapp mellan
verksamheter.
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3.1 Verksamhet i samverkan
Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam
definition av samverkan - samarbete och avgränsningar. En kort översikt av
framgångsfaktorer ges.

3.2 Mål för samverkan
I denna del beskrivs
•

organisering av samverkan på strategisk nivå

..

samverkan för kontinuitet

•

samverkan i ett brett perspektiv

3.3 Områden för utveckling av samverkan i operativ
verksamhet
I centrum sätts individens behov och därefter sätts ett antal effekt- och delmål för
samverkan. Dessa är definierade utifrån fyra områden:

1. Obruten kedja
2. Nya vägar framåt
3. Arbetskraftsförsörjning
4. Gemensam kompetensutveckling
Därefter presenteras två samverkansområden som ska konkretiseras och målsättas under
2016. Sedan följer en skrivning om Varaktighet och uppföljning samt en om Dokumentation.
En plan för utarbetande aven kommunikationsstrategi och en beskrivning av de ekonomiska
förutsättningarna för samverkan avslutar bilagan.

3.1 VeJrksamlhet i samverkan
I bilagorna 1 och 2 har målgruppen, målgruppens behov och befintliga verksamheter
beskrivits. Med utgångspunkt i detta sätts nu fokus på "Verksamhet i samverkan". En utökad
och förbättrad samverkan är det som varaktigt kan göra skillnad.
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Metod
Styrgruppens metod för att förflytta arbetet från kartläggning av målgrupp och behov till
samverkan har varit processinriktat. Med utgångspunkt i behovsanalysen har ca 25 möjliga
samverkansområden tagits fram. Dessa har sedan "klustrats ihop" till fyra områden.
•

Obruten kedja

•

Nya vägar framåt

•

Arbetskraftsförsörjning

•

Gemensam kompetensutveckling

Samverkan som utgångspunkt
Som utgångspunkt för beskrivningarna i bilaga 3 behandlas "Strategiska former för
samverkan". Styrgruppen uppfattar samverkan som en förutsättning för att
överenskommelsen ska få det avtryck i verkligheten som är avsikten.
Avgränsning
Överenskommelsen tecknas mellan parterna: Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Detta
påverkar vilka samverkansområden som pekas ut och blir föremål för samverkan.
Överenskommelsen innehåller sådant som parterna har mandat att besluta kring.
För att utvärdera överenskommelsens effekter statuerar Delegationen för unga till arbete att
resultatet ska kunna följas på såväl kommunal som nationell nivå. Arbetsförmedlingen
ansvarar för detta. Det innebär att unga som berörs av samverkan ska vara inskrivna på
Arbetsförmedlingen.

Övergripande målsättningar
Ett övergripande mål och syfte med överenskommelsen är att minska
ungdomsarbetslösheten. Genom förstärkta samverkansinsatser mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen ska:
•

ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 % per år fram till och med 2018
Antalet arbetslösa och i program för åldersgruppen 16-24 år, 15% sänkning/år

2015

2016

2017

2018
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CD

unga med försörjningsstöd tillförsäkras en systematisk prövning mot relevanta
insatser

CD

etableringen på arbetsmarknaden underlättas och fullföljd skolgång prioriteras

CD

en långsiktig och systematisk kunddriven verksamhets- och kompetensutveckling
bedrivas

CD

olikheter mellan män och kvinnors möjligheter till studier och arbete utjämnas

Detta ska leda till följande effekter:
•

ökat arbetskraftsutbud som bidrar till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen

CD

antalet unga med försörjningsstöd minskar

CD

ökad anställbarhet bland unga kvinnor och män genom en högre andel som fullföljer
sin skolgång före 25 års ålder

CD

minskade socioekonomiska kostnader samt ökad framtidstro bland unga kvinnor och
män

•

individuellt anpassat och sammanhållet stöd i övergången från skola till arbetsliv

•

stärkt egenmakt med utgångspunkt i unga kvinnor och mäns vilja att utifrån var och
ens förmåga kunna ta sig in på arbetsmarknaden

•

ökade kunskaper och samsyn hos samverkande parter om framgångsrika metoder
som förebygger utanförskap

Vad

utanförskap?

I varje årskull riskerar ca 10 % att hamna i ett långvarigt utanförskap med oförmåga eller
möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Förutom mänskligt lidande, sociala effekter och
höga samhällskostnader, riskerar unga kvinnor och män en fördröjd eller i värsta fall
utebliven etablering på arbetsmarknaden med "utanförskapskarriär" som alternativ.
"Utanförskapets kostnader är den merkostnad som uppstår när en person på grund av
arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet etc nyttjar samhällsservice som sjukvård, socialtjänst,
rättsväsende och arbetsförmedling samt samhällets försörjningskostnader för individen."
(definition). Kostnaden för tidiga, förebyggande insatser är betydligt lägre än utanförskapets
slutgiltiga pris. Enligt Ingvar Nilsson, nationalekonom (se Finsam Gotlands hemsida), uppgår
kostnaderna för ett utanförskap till närmare 10 miljoner kronor per person, vilket kan
jämföras med kostnaden på ungefär 3,5 miljoner kronor, enligt Nilsson, för en "körklar 19åring".

El

Systematiskt arbete för att hitta och stödja dem som riskerar att "halka efter" i skolan

CD

Insatser som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv

CD

Tidiga, riktade och individuellt anpassade insatser
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•

Nära kontinuerligt stöd över tid

•
•

Tid
Gott bemötande med individen i centrum

•

Förmedla kunskap och verktyg som underlättar val och ansvar för den enskilde

•

Delaktighet - låt de unga vara med och påverka

•

Samarbete med olika offentliga aktörer och med arbetsgivare

•

Samsyn mellan samarbetsparterna kring problembild och lösningar

Parternas syn på samverkan

begreppsdefinition

Den första punkten som "Delegationen för unga till arbete" lyfter fram i sin instruktion för
bilaga 3 poängterar just samverkan. Samverkan är en förutsättning för att uppnå
överenskommelsens övergripande syfte och får därför ett särskilt fokus i den här bilagan.
Under kartläggningsarbetet har det blivit tydligt att många aktörer erbjuder insatser till
målgruppen. Det finns behov som idag inte tillfredsställs fullt ut och det finns
utvecklingspotential på flera områden. I en överenskommelse är det angeläget att hitta
verksamheter i samverkan som möter de kartlagda behoven. För att hitta former för en
meningsfull samverkan krävs ett ständigt pågående och systematiskt arbete. Den lokala
överenskommelsen ska bli stöd för detta.
Grunden för organiseringen av samverkan är en samsyn kring begreppet som sådant.
Styrgruppen har stannat för följande definition av begreppet samverkan. Den bygger på en
teori om samverkan som hämtats ur rapporten "Om samverkan som strategi för hållbara

effekter" (Strategisk påverkan och lärande, ESF, Sävenstrand och Ehneström).
"Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en
uppgift som man gemsensamt har att utföra." (Boklund, 1995)
Definitionen ovan är övergripande och sätter fokus på process och lyfter fram att det inte
bara är arbetstid parterna bidrar med. I samma rapport kan man läsa om hur begreppet
samverkan kan brytas ner för att ytterligare tydliggöra och underlätta diskussionen och
planeringen av insatser. Gemensam planering av insatser på handläggarnivå hör till området
samarbete.
För att underlätta samarbete behövs samverkan. Samverkan utövas mellan
myndigheter/aktörer på en mer organisatorisk nivå och är till för att undanröja hinder eller
skapa goda incitament för samarbetet. Ledningarnas inställning och aktiva arbete är
avgörande för att samverkan ska utvecklas positivt.
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3,2 Mål för samverkan
Med ovanstående som utgångspunkt har följande områden gemensamt av parterna
identifierats som samverkansområden.

Organisering av samverkan: Samverkan på strategisk nivå
Inom Region Gotland finns ett så kallat "Arbetsmarknadsforum". Det är ett
förvaltningsövergripande forum för samordning av arbetsmarknadsfrågor inom Region
Gotland. Det består av förvaltningscheferna i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
och Socialförvaltningen tillika med sakområdeschefer från båda förvaltningarna. Gruppen
samordnas av strategen för kompetens- och arbetsmarknadsfrågor, från Ledningskontoret.
För att lägga grunden för ett gott samarbete på handläggarnivån kommer
Arbetsmarknadsforum att en gång om året avsätta ett möte till vilket chefen för
Arbetsförmedlingen Visby samt eventuella sakområdeschefer eller handläggare inbjuds att
delta. På agendan står en systematisk genomgång av de samverkansområden som anges i
överenskommelsen. Överläggningen lägger grunden för den årliga revideringen av
överenskommelsen. Till denna övergripande genomlysning inbjuds, vid behov, även
samordnaren för Samordningsförbundet Finsam Gotland.

Delmål:

1. Överenskommet samarbete är genomlyst och förbättringsåtgärder är
konkretiserade.
2. Åtgärderna är förankrade i respektive verksamheter.

Metod:

Årligen återkommande samtal mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland
inom ramen för Arbetsmarknadsforum.

Resurs:

Ovan nämnda chefer för både Arbetsförmedlingen och Region Gotland deltar i
överläggningen.

Organisering av samverkan: Samverkan för kontinuitet
Den styrgrupp som arbetat fram underlaget för överenskommelsen har bestått av chefen för
Arbetsförmedlingen i Visby tillsammans med en av sektionscheferna och
verksamhetssamordnaren. Strategen för kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor
från ledningskontoret, chefen för arbetsmarknadenheten samt utbildningsledaren för
yrkesutbildning har representerat Region Gotland. Ansvaret för lokaler, mötesledning och
dokumentation kring styrgruppens möten har delats mellan parterna - en ny form av
samverkan har genom detta växt fram. Styrgruppen har för avsikt att fortsätta sin samverkan
och huvuduppgiften blir att följa upp överenskommelsen.

Delmål:

1. Överenskommelsen är uppföljd 4 gånger under 2016 och 2 gånger under
2017 respektiver 2018.
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Metod:

Styrgruppen har överläggningar 4 gånger under 2016 och 2 gånger årligen
under 2017 och 2018. Syftet är att kontinuerligt följa hur överenskommelsen
syfte och mål utvecklas.

Resurs:

Nuvarande styrgrupp, som beskrivs ovan, avsätter tid och resurser för de
gemensamma diskussionerna. Ansvaret för kallelse, lokaler, mötesledning och
dokumentation alternerar mellan parterna.

Samarbete i ett brett perspektiv
Arbetsförmedlingen i Visby har initierat en form av samarbete under namnet
"Dialoggruppen för unga". Det är ett öppet forum där handläggare från många verksamheter
som arbetar i riktning mot överenskommelsens syfte samlas. Gruppen kan dock utökas med
t ex representanter från Polis och Kriminalvård, vilket efterfrågas i behovsanalysen. I arbetet
med bilaga 2 användes gruppen som referensgrupp och utgångspunkt för arbetet.
Efterhand som arbetet med överenskommelsen har tagit form så har Dialoggruppen för
unga fått en allt starkare position som en plattform för utveckling av samarbetet framöver.
Inom ramen för Dialoggruppen kan nya former av samarbete utvecklas samtidigt som
pågående samarbeten kan förbättras. Dialoggruppen blir också en plattform för gemensam
kompetensutveckling inom områden som lyfts fram i överenskommelsens behovsanalys.
Dialoggruppen har en bred kontaktyta med unga. Den kan därför med fördel också användas
som utgångspunkt för att skapa dialog med målgruppen.

Delmål:

1. Dialoggruppen för unga är forum för utveckling av samarbete på
handläggarnivå.
2. Dialoggruppen för unga är plattform för gemensam kompetensutveckling.
3. Dialoggruppen för unga är kontaktyta för dialog med målgruppen.

Metad:

Dialoggruppen för unga samlas under Arbetsförmedlingens ledning 4 - 6 gånger
per år. I gruppen deltar fler aktörer än de samverkande parterna. Roterande
värdskap möjliggör ökad kännedom om alla verksamheter.

Resurs:

Varje deltagande verksamhet bidrar med sin kompetens och personal. Medel
för den gemensamma kompetensutvecklingen kan komma från parterna eller
vara externa medel. Styrgruppen ansvarar för finansieringen.
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3,3 Områden för utveckling av samverkan i operativ
verksamhet
Figur 1: Visar de samarbetsområden
som kommer att beskrivas och hur
de samspelar och sätter individen i
fokus.
De två tomma bladen i figuren
symboliserar de två samverkansområden som ska tydliggöras under
2016. Presenteras nedan.
Jämställdhet, tillgänglighet och
mångfald är perspektiv som löper
genom alla områden.

I centrum för insatser står individen. En gemensam målsättning och utgångspunkt inom
överenskommelsen är den unges möjlighet att vara självstyrande i sitt liv. Det är av stor vikt
att unga som står utanför arbetsmarknaden, eller som inte riktigt har fått ett stadigvarande
fäste, får resurser och insatser som de själva efterfrågar. Önskemålet om resurser och
insatser bör i möjligaste mån komma från den unge själv. Det är viktigt att individen känner
delaktighet och kan ta eget ansvar för sina beslut; det handlar om makt över sitt liv och sin
framtid.

I bilaga 2 (Redovisning av befintlig verksamhet) framgår att det finns verksamheter som på
olika sätt arbetar med målgruppen - unga mellan 16 - 24 som varken arbetar eller studerari särskilt fokus. Det finns också verksamheter som riktar sig till målgruppen men inom ramen
för en vidare målgrupp. Med utgångspunkt i de kartlagda behoven i bilaga 1 (Kartläggning av
målgruppen och dess behov) kan man konstatera följande behov:
II

goda överlämningar mellan aktörer

II

nära stöd i individers utvecklingsprocesser

II

tidigt upptäckt av funktionsnedsättningar

II

gemensam kartläggning

II

öppna och tillgängliga mötesplatser
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Detta är angelägna områden att förbättra för att långsiktigt och varaktigt minska ungas
arbetslöshet. Att just dessa områden pekas ut är föga förvånande då de på olika sätt och i
olika sammanhang lyfts fram som framgångsfaktorer för att underlätta ungas inträde i
studier eller arbete. Likaväl framkommer behovet av att utveckla dessa områden också i den
här kartläggningen.
Det finns flera verksamheter som framgångsrikt arbetar med punkterna ovan. Det finns
också redan väl utvecklade samarbetsformer (se bilaga 2)
En ny verksamhet riktad just till målgruppen står för dörren på Gotland.
Arbetsförmedlingens satsning på UngKomp (ESF - projekt) i samarbete med Region Gotland
startar i början av 2016. UngKomp bedrivs i projektform och avsikten är att under
projekttiden hitta former för implementering.
Syftet är att utveckla samarbetet med Region Gotland och sänka arbetslösheten bland unga,
16-24 år. Genom samlokalisering och med ett multikompetent team förstärks samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland. Ett av projektens mål är att påverka
ordinarie verksamheters arbete med arbetslösa unga kvinnor och män. UngKomp innebär
att både Arbetsförmedlingens och Region Gotlands verktygslådor tas tillvara. Det handlar
huvudsakligen om att använda befintliga resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. I
konceptet har tre framgångsfaktorer identifierats för att stödja ungas övergång till arbete
och studier ur ett holistiskt perspektiv:
•

Nära samarbete och samlokalisering i multikompetenta team, med personal från
Arbetsförmedling och kommun

•

Anpassat bemötande och förhållningssätt

•

Ökad flexibilitet och tillgänglighet

UngKomp - teamets resurser ska samlokaliseras och arbeta tillsammans med deltagaren i
fokus. UngKomp ska dessutom erbjuda en öppen och tillgänglig mötesplats för ungdomar. I
uppdraget ligger också att i arbetet med ungdomarna aktivera andra nätverk efter behov.
UngKomp är under utveckling på Gotland. Nu finns tillfället att än mer utveckla arbetsformer
som möter ovan nämna kritiska utvecklingsområden och därmed bidra till just en obruten
kedja.

Figuren 2: Visar på
områden där olika
verksamheter kan
möta och komplettera
varandra.
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Kort beskrivning av de olika verksamheterna i kedjan •••
Steget: Samordningen av praktikplatser för arbetssökande (18 - 64 år) inom Region Gotlands
egna förvaltningar, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Ungdomskraft: Utgår från det kommunala aktivitetsansvaret. Målgruppen är ungdomar
mellan 16 - 20 år som varken studerar eller arbetar. Ungdomskraft jobbar utifrån två
huvudinriktningar;
Uppsökande verksamhet och kartläggning vid behov. Motivationsarbete med mål att
ungdomen i första hand ska återgå till studier och i andra hand riktas åtgärderna mot arbete.
Samarbetar med gymnasieskolan. Samarbetet kan bestå av kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte, metodutveckling och samarbete kring ungdomar som är på väg in eller ut
ur gymnasieskolans och Ungdomskrafts verksamheter.

Jobbsam: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen - och nära och tydlig
flerpartssamverkan för Finsams parter. Målgruppen är gotlänningar, 16-64 år, som är i behov
av stöd från minst två av Finsams parter för att nå målet egen försörjning genom arbete eller
studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering.
De samverkande aktörerna inom JobbSam är samlokaliserade. JobbSams deltagare kommer
vid "lokalkontoret" alltid att möta samma personer vilket underlättar att få snabba
besked/beslut i enskilda frågor.
Arbetsförmedlingen/Socialtjänsten: 1. Månatliga handläggarmöten för uppföljning på
individnivå. 2. Samarbete för att underlätta anställningar för personer med
funktionsnedsättningar och i behov av försörjningsstöd.
Arbetsförmedlingen/Gymnasiesärskolan: Kontinuerliga överlämningar mellan
Gymnasiesärskolan och Arbetsförmedling/Daglig verksamhet.
Arbetsförmedlingen/LSS /Försäkringskassan: Strukturerade möten för att underlätta
övergången från skola till arbete för personer med särskilda behov samt tydliggöra där det
finns behov av daglig verksamhet.
Individuella programmet (IM): För elever i 18 -19 års åldern som inte är studiemotiverade
och som har diagnostiserad funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingens insatser vara ett
alternativ. Introduktionsprogrammets och Arbetsförmedlingens handläggare och specialister
samlar sina resurser kring ett tiotal ärenden. Skolan bidrar med en skriftlig dokumentation.
Utifrån överlämningen utser Arbetsförmedlingen handläggare och bokar tid med eleven och
ibland också vårdnadshavare. Vid behov deltar skolan studie- och yrkesvägledare vid mötet.

Ejjektmål: Ingen ungdom ska "falla mellan stolarna".
Delmål: UngKomp är etablerat som ett multikompetent och samlokaliserat team. 200
ungdomar har under 2016 fått en handlingsplan.
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Metod: Ung Komp fungerar som en arena för utvecklad samverkan mellan olika
verksamheter/aktörer och en öppen lättillgänglig mötesplats för målgruppen.
Resurs: Arbetsförmedlingen bemannar UngKomp och ansvarar för de gemensamma
lokalerna enligt de förutsättningar som finns för projektet. Region Gotland bidrar med 50 %
studie- och yrkesvägledartjänst (delad med Ungdomskraft) och med 50 % tjänst från
praktiksamordningen (delad med Steget).

Nya vägar franlåt
Varje ung människa har sina egna förutsättningar. Många passar in i det system som vårt
samhälle erbjuder för att utveckla kunskaper och komma i arbete. Alla gör dock inte det och
behöver mötas utifrån sina behov och önskemål. Därför är det angeläget att de gängse
systemen kompletteras på ett sådant sätt att varje ung människa kan hitta sin väg framåt i
livet. Samtidigt är det angeläget att hitta flexibla former för kompletterande utbildning så att
arbetsmarknadens kompetensbehov kan tillfredsställas.
Trainee

Traineejobb är en möjlighet för unga kvinnor och män mellan 20 - 24 år med fullständig
gymnasieexamen eller slutbetyg, att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för
att få formell kompetens inom det yrke där det finns efterfrågan på arbetskraft. Insatsen
riktar sig mot yrken inom den offentliga sektorn inom områdena hälso-sjukvård,
äldreomsorg och utbildning samt bristyrken inom den privata sektorn. Traineejobb är en
anställning som kombineras med reguljär yrkesutbildning och kan pågå max ett år.

Effektmå/: Bättre matchning på arbetsmarknaden och fler i arbete.
De/mål: 20 unga kvinnor och män är i traineejobb, inom Region Gotlands egna förvaltningar,
under 2016 (50 % studier och 50 % arbete). Andelen ungdomar med Traineejobb ska under
2017 öka med 20 % och sedan ytterligare 20 % 2018.

Metod: Traineejobben planeras, genomförs och utvärderas i samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningens (Resursteamet) och Kompetenscentrum Gotland
(Arbetsmarknadsenheten, Kommunala vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare).
Gemensamt tar parterna ansvar för kartläggningssamtal, individuella planer, snabb
matchning, vägledning med motiverande samtal, utbildning, anställning, uppföljning och
stöd.
Resurs: Regionen bidrar med studie- och yrkesvägledare och samordnare för utbildning och
anställning med motsvarande 0,50 % tjänst. Arbetsförmedlingen bidrar med 0,50 % tjänst.

ingskontrakt
Utbildningskontrakten syftar till att unga kvinnor och män mellan 20 och 24 år utan
fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få
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en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en
överenskommelse om att en ung kvinna eller man ska studera inom kommunal
vuxenutbildning eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.
Utbildningskontraktet ingår av tre parter:
El

den lokala Arbetsförmedlingen

El

kommunen

El

berörd deltagare

Studier kan bedrivas på deltid och då kombineras med arbete, praktik eller annan lämplig
arbetsmarknadspolitisk insats som stöder och motiverar deltagaren att påbörja och
genomföra sina studier. Arbetsförmedlingen på Gotland uppger att ca 200 unga kvinnor eller
män kan omfattas av detta. Av dessa har ca 90 en registrerad funktionsnedsättning, vilket
innebär att det kan behövas betydande insatser för att få dessa att delta i både studier,
praktik och anställning. Inom ramen för samarbetet ska nya sätt att nå de unga kvinnor eller
män som man idag inte har kontakt med utarbetas, en grupp som för närvarande omfattar
ca 100 personer.
Effektmål: Fler unga män och kvinnor får gymnasiekompetens och förstärker därmed sin

position på arbetsmarknaden.
Delmål: Minst 20 personer ur målgruppen ingår, under åren 2016, 2017 och 2018, ett

utbildningskontrakt och bereds praktik/anställning inom Region Gotlands förvaltningar.
Metod: Kontrakten ska bestå av 50 % utbildning och 50 % praktik/anställning, alternativt 100

% utbildning. Alla i målgruppen kallas av Arbetsförmedlingen till en första informationsträff,

senare kallas de som visat intresse för att ingå i ett kontrakt till ytterligare en träff, därefter
följer ett kartläggningssamtal med resurser från Arbetsförmedlingen och Kompetenscentrum
Gotland. En individuell plan arbetas fram och deltagaren skriv in vid den kommunala
vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att utbildningskontraktet upprättas.
Deltagare som har lång väg kvar till en gymnasieexamen erbjuds att delta i en lO-veckor lång
orienteringskurs som anordnas av Kompetenscentrum vid 2 - 4 tillfällen per år. I den ingår
en stor del praktik med siktet inställt på anställning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för
praktik placeringen.
Resurs: Finansiering av orienteringskursen täcks av ersättningen för praktiken, som
genomförs inom ramen för orienteringskursen, och går direkt till arbetsmarknadsenheten.
Kompetenscentrum Gotland avsätter 1.5 % tjänst för praktiksamordning, studieplanering
och genomförande av utbildning och Arbetsförmedlingen avsätter 1.0 % tjänst.

Unga utgör framtidens arbetskraft. Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar
ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till jobb. Att erbjuda arenor där unga får
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möta arbetsgivare och öka sin förståelse för framtida kompetensbehov bidrar både till ökade
valmöjligheter för unga och en större matchning på arbetsmarknaden.
Det finns en rad pågående aktivitet som syftar till detta. Några exempel är:
•

Framtidståget - arbetsmarknadsinformation till klass 9

•

Framtid Gotland - studie- och yrkesmässa för klass 8 och 9

•

Praktik i olika former - inom skola och Arbetsförmedlingens insatser

•

Unga Jobb - mässa för möte mellan arbetsgivare och arbetsökande

•

Studie- och yrkesvägledning på individ och gruppnivå

•

Studiemässa för arbetssökande unga - information om studievägar

•

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser - kompetenshöjande insats

Effektmål: Individens möjlighet att styra över sin framtid ökar.
Delmål: Alla unga får den information/kunskap de behöver för att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.

Metod: Utveckla redan befintliga aktiviteter och addera nya metoder så som systematisk
studie- och yrkesvägledning genom skolans alla nivåer samt utbildning av pedagoger
(Skolverkets utbildningssatsning i samverkan med Arbetsförmedlingen). Kunskapen ska
förmedlas med hänsyn till individens behov.

Resurs: Skolan, den samlade studie- och yrkesvägledningen och Arbetsförmedlingen.

Samarbete handlar ofta om att gemensamt ta ansvar för och lösa en uppgift. En av
förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är att ha samsyn kring mål och metod.
Samsyn kan skapas med hjälp av gemensam kompetensutveckling. De samverkande
parterna har att tillsammans långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten bland unga.
Flera olika kompetenser behövs för att nå målet. Nedan följer exempel på områden för
gemensam kompetensutveckling:
iii

Tillgänglighet

•

Jämställdhet

•

Mångfald

•

Förtroendefullt samarbete

•

Bemötande/förhållningssätt

•
•

Ka rtläggningsmetodik
Motiverande samtal

el

Forskning

e

Ungdomsdialog

Intersektionalitetsbegreppet bearbetas ...
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Effektmål: Samsyn och ökat samarbete för att bättre och gemensamt stötta ungdomar i
utanförska p.

Delmål:
2016 erbjuds utbildningsinsats kring förtroendefullt samarbete samt kring
mångfaldsbegreppet.
2017 erbjuds utbildning kring bemötande/förhållningssätt och i motiverande samtal.
2018 erbjuds utbildning kring jämställdhet.

Metod: Den gemensamma kompetensutvecklingen genomförs med Dialoggruppen för Unga
som plattform. Polis, kriminalvård med flera inbjuds att delta. Ansvaret fördelas mellan de
samverkande parterna.
Resurs: Utbildningssatsningen finansieras med projektmedel, annan stödform eller så nyttjas

befintlig kompetens inom verksamheterna.

Samverkansområden att utveckla
Nyanlända

Inom ramen för GIN - Gotlands integrationsnätverk samverkar Länsstyrelsen, Region
Gotland och Arbetsförmedlingen. Med utgångspunkt i de strategier och planer som finns
uppgjorda (Förstudie för ökat flyktingmottagnade, RS 2014/148) kan en särskild satsning på
målgruppen unga nyanlända arbetas fram. Detta kan göras inom ordinarie verksamhet hos
samtliga aktörer men också genom att anlägga ett särskilt ungdomsperspektiv i nya
verksamheter.
Det finns ett generellt behov av att arbeta fram en än mer systematiserad samverkan som
rör nyanlända. Målet är att få en ökad samverkan på strategisk nivå mellan
Integrationsenheten, Sfi, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Hälso- och sjukvården,
skola, barnomsorg, Försäkringskassan och Skatteverket. Till denna grupp kan sedan andra
viktiga aktörer bjudas in vid behov, t ex arbetsgivare, kompletterande aktörer, Campus
Gotland och ideella organisationer.
På verksamhetsnivå finns en planering för ökad samverkan för att få olika insatser att kroka i
varandra (t ex Korta vägen - Campus Gotland, Yrkessvenska - Folkuniversitetet och SfiSPRAO (Språkintroduktion och arbetslivsorientering, Kompetenscentrum Gotland) och
komplettera varandra utifrån individens behov. Insatsernas art ska vara transparenta för
individen för att ökad möjligheten att själv uppleva sig som styrande i sitt liv.
Ett särskilt ungdomsperspektiv skulle t ex kunna anläggas på ESF
omsorgen".

projektet "Språkpraktik i

180
14
Region Gotland (arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten) har i samverkan med
Arbetsförmedlingen ansökt om ett ESF-projekt med titeln "Språkpraktik i omsorgen".
Projektiden som ansökan till ESF baseras på går kortfattat ut på att, personer med utländsk
bakgrund och med svenska som andraspråk, via Arbetsförmedlingen erbjuds praktik inom
vissa av socialtjänstens verksamheter. Projektdeltagarna får handledning med språket i
fokus. Strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna fattar beslut om prioritering och
eventuellt bifall den 7 - 8 december 2015. Därefter kan arbetet ta konkret form.

Utvidgad samverkan
Den här överenskommelsen fokuserar på samverkan/samarbete mellan Arbetsförmedlingen
och Region Gotland. Den täcker dock inte alla tänkbara områden för samverkan. Därför ska
ett utvecklingsarbete med syfte att utvidga och tydliggöra fler samverkansområden
genomföras under 2016.
Region Gotland har särskilt goda förutsättningar för utvidgad samverkan då hälso- och
sjukvården ryms inom organisationen liksom Gotlands Folkhögskola.

Varaktighet

revidering

Överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen Gotland strävar efter
långsiktighet och varaktighet. Den tecknas för en period om tre år. Samtidigt är det
angeläget att det blir ett levande dokument och ska därför kunna revideras årligen. En sådan
revidering är inbyggd i "Strategiska former för samverkan" som beskrivs ovan. Underlaget
för eventuell revidering kommer på det sättet att arbetas fram på ett systematiskt sätt och
ta hänsyn till såväl strategiska och operativa perspektiv som målgruppens synpunkter.
I samband med att överenskommelsen revideras ska särskilt fokus sättas på hur
jämställdheten påverkats av arbetet.

och uppföljning
Dokumentation och uppföljning är i huvudsak en uppgift för Arbetsförmedlingen. Region
Gotland (Kompetenscentrum) kommer att ta ansvar för att bidra med adekvat information
med stöd av anvisade administrativa stödsystem. Detta påbörjas så snart överenskommelsen
är tecknad, tillgången till webbstödet är klart och systemet är introducerat.

Båda perspektiven ska genomsyra hela arbetet inom ramen för överenskommelsen. Detta
ska ske genom en kontinuerlig och systematisk dialog kring frågorna. Huruvida en särskild
metod ska användas utreds under våren 2016.

En kommunikationsstrategi ska ange en långsiktig inriktning för hur syfte och mål med den
lokala överenskommelsen ska beskrivas och spridas. Den ska också ange vilka intressenter
som ska vara mottagare och vilka kanaler som ska användas för kommunikationen. Strategin
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ska bidra till att överenskommelsen når sitt syfte och ska bidra till att ge en samlad bild av
arbetet för att långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten bland unga. Under 2016 ska
en kommunikationsstrategi utarbetas i samarbete mellan Region Gotland och
Arbetsförmed Ii nge n.
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Budget för samverkan
Överenskommelsen kan verkställas inom ramen för ordinarie verksamhet och budget. Den
utgångspunkten säkerställer att det som överenskommits kan genomföras även om det
måste ske på lång sikt. Samtidigt är parterna eniga om att genomförandet kan bli avsevärt
mer sammanhållet, effektivt och kraftfullt om en samordnare kan anställas under de första 3
åren.
Därför beskrivs de ekonomiska förutsättningarna längs två spår: Samverkan utan, respektive
med externa medel. Planen gäller för tre år i båda fallen.

Samverkan inom ramen för ordinarie verksamhet:
Genomförande/administration av utbildningskontrakt
(inklusive inledande orienteringskurs):
1.5 % tjänst under 3 år (Region Gotland)
1.0 % tjänst under 3 år (Arbetsförmedlingen)
Genomförande/administration av Traineejobb:
0.5 % tjänst under 3 år (Region Gotland)
0.5 % tjänst under 3 år (Arbetsförmedlingen)
UngKomp
Region Gotlands bidrag till Arbetsförmedlingens satsning
på projektet UngKomp:
0.50 tjänst x 2 (studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare)
under 3 år

2475000 kr
1650000 kr

825000 kr
825000 kr

1650000 kr

Allsökan om statliga medel:
Region Gotland ansöker om statliga medel våren 2016
(under förutsättning att kommande utlysning medger detta)
för en samordnare med uppgift att sammanhållet och effektivt
verkställa arbetet som beskrivs i Handlingsplanen (bilaga 3).
1.0 % tjänst x 3 år
Statliga medel söks också för att genomföra gemensam
kompetensutveckling (bilaga 3)
Föreläsararvoden (ink resor och logi) för tio ämnesområden under 3 år
Statliga medel söks också för en satsning på dialog med målgruppen,
främst under 2016 och 2018
Region Gotland har tör avsikt att tör 2016 - 2018
ansöka om statliga medel motsvarande:

1650000 kr

180000 kr

24000 kr

1854000 kr

«l))

\!j TRAFIKVERKET

Sammanfattning
Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.
Den grundläggande styrningen för utvecklingen av transportsystemet är det transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsötjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemet ska vara robust, tillförlitligt,
säkert och fungera för alla. Nollvisionen är en leds1järna - ingen ska omkomma eller skadas
allvarligt i trafiken. Miljöpåverkan måste minska, vilket kräver långsiktiga åtgärder bland
annat för att utveckla ett mer klimatvänligt transportsystem.
Tillgänglighet är grundläggande för den långsiktiga utvecklingen av samhället. Den fysiska
infrastrukturen måste finnas på plats, men den räcker inte för att åstadkomma resurseffektiv hållbar utveckling. En utveckling mot de transportpolitiska målen kräver inte bara
åtgärder inom själva transportsystemet. Transportsystemet måste förvaltas och utvecklas i
samverkan med övrig samhällsplanering, det vill säga hur städer och landsbygd utvecklas
och hur mark används för exempelvis bostäder, skolor, kontor, sjukvård, handel och industrier. Det måste ske med utgångspunkt från resenärers och transportköpares behov samt
ett aktivt arbete med att utveckla incitament som stöder hållbar utveckling. Det krävs åtgärder inom en mängd områden, det krävs samverkan mellan aktörer och sektorer och det
krävs utveckling av de institutionella förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling.
För att valet av åtgärder ska bli kostnadseffektivt ska fyrstegsprincipen tillämpas. Principen
bygger på fyra enkla steg: tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt. Alla trafikslag är viktiga
var för sig och tillsammans för att vi ska uppnå ett väl fungerade transportsystem. Sverige är
beroende av internationella resor och transporter, och det geografiska läget gör att sjöfarten
och flygtrafiken spelar en central roll. För en positiv utveckling krävs ett gemensamt engagemang från alla aktörer som påverkar hur transportsystemet utvecklas. Trafikverket har som
stor aktör ett ansvar att planera tillsammans med regionala planupprättare och att upphandla och genomföra åtgärder i transportsystemet på ett effektivt, hållbart och socialt
ansvarsfullt sätt.
För att utveckla ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem har Trafikverket identifierat ett antal övergripande utmaningar och vilka insatser som krävs för att möta dem:
•

Urbaniseringen innebär skilda förutsättningar i storstad, mellanstora städer och
landsbygd, vilket måste beaktas.
o

Förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik i större städer med omnejd
och mellan viktiga målpunkter ska förbättras.

o

Tillgänglighet och robusthet ska säkerställas i mindre orter och på landsbygd
där vägen är det enda alternativet.

o

Inrikes flygtrafik ska säkerställa tillgänglighet över långa avstånd, medan järnvägen har stor betydelse för medellånga avstånd.

o

Begränsade anslag innebär tuffa prioriteringar - vilket kan drabba olika delar
av landet på olika sätt.
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•

•

•

Att åstadkomma ett robust system kräver åtgärder och prioriteringar.
o

Att upprätthålla funktionaliteten på dagens nivå kräver ökade resurser för drift
och underhåll och det bör prioriteras i förhållande till större investeringar.

o

Trimningsåtgärder kan minska störningskänsligheten och stärka kapaciteten i
flaskhalsar.

a

Effektiva och pålitliga logistiska flöden är en viktig förutsättning för näringslivets konkurrenskraft. Åtgärder krävs för att stärka alla trafikslag, inte minst
sjöfartens möjligheter för inrikes transporter.

a

Infrastrukturen måste klimatsäkras, för att effekten av extrema vädersituationer, starka vindar och stora vattenflöden ska minska.

Ny teknik kan ändra behov och krav och skapa nya möjligheter.
a

Effektivare användning av befintlig infrastruktur kan öka kapaciteten eller frigöra ytor till andra ändamål.

o

Ny teknik kräver flexibilitet i planering, styrning och användning - kraven
på och behovet av infrastruktur kan snabbt förändras.

o

Nya lösningar ska testas genom utvecklingsinsatser och demoprojekt.

Utsläppen av växthusgaser från transportsystemet måste minska.
a

Styrmedel krävs för att driva på utvecklingen mot energieffektivare fordon och
logistik (val av trafikslag och fyllnadsgrad) samt övergång till förnybar energi.

o

Det är svårt att identifiera infrastrukturåtgärder som har betydande effekter
på utsläppen av växthusgaser. Stora infrastrukturinvesteringar löser inte klimatproblemet.

o

Inriktning på drift, underhåll och trimningsåtgärder som stödjer en hållbar
transportförsöIjning.

Uppdraget i korthet
Inriktningsunderlaget ska enligt regeringens direktiv omfatta analyser av tre inriktningar
som visar hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas enligt Trafikverkets prognos
•

med utgångspunkt från hittills beslutad politik

•

med hittills beslutade och aviserade åtgärder

•

med antagande om ytterligare styrmedel och åtgärder för att kostnadseffektivt
minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.

Trafikverket ska också
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•

redovisa vilken ekonomisk ram som krävs för att vidmakthålla transportsystemets
funktionalitet på dagens nivå

•

bedöma underhållskostnader för föreslagna nyinvesteringar

•

bedöma hur mycket ramen behöver utökas för att även eliminera eftersläpande underhåll.

Efterfrågan på transporter ökar
Trafikverkets prognoser indikerar att efterfrågan på transporter i alla trafikslag ökar betydligt under planperioden. Den fortsatta urbaniseringen medför att stora delar av ökningen av
persontransporterna sker i storstadsområdena. Trots detta förväntas bilen även i framtiden
dominera persontransporterna om man ser till transportarbetet på totalnivå. Väg och sjöfart
fortsätter att dominera de inrikes godstransporterna uttryckt i tonkilometer medan järnvägens andel förväntas sjunka något. De öksnde transporterna är ett uttryck för en efterfrågan
på förbättrad tillgänglighet i stora delar av samhället, samtidigt som det försvårar en utveckling mot målen för bättre säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär också ett ökat
resursbehov för vidmakthållande och utveckling av infrastrukturen.

Vidmakthållen funktionalitet kräver ökade resurser för underhåll
Transportsystemet är mycket omfattande och stora resurser krävs för att det ska fungera.
Trender som ökande trafik, urbanisering, teknikutveckling och internationalisering samt
ökat fokus på klimat och energi förändrar användandet och får effekt på framtida förutsättningar och på de krav som ställs. Att det befintliga systemet och fordonen fungerar väl
tillsammans är en förutsättning för att åtgärder för utveckling ska få önskad effekt.
För att vidmakthålla transportsystemets funktionalitet på dagens nivå krävs en ökning av
tilldelade medel. Behovet för både väg- och järnvägssystemet är väsentligt högre än ramarna
i gällande nationell plan. Detta beror framför allt på att det eftersläpande underhållet i den
befintliga infrastrukturen har ökat ytterligare, att behovet nu avser hela systemet utan prioriteringar, att anläggningar tillkommit och att trafiken förväntas öka. För att vidmakthålla
funktionaliteten på dagens nivå är det årliga behovet 6-7 miljarder kronor högre än nuvarande anslagsnivå inklusive banavgifter (cirka 22 miljarder kronor).
Om man under planperioden helt skulle eliminera det eftersläpande underhållsbehovet,
uppnås en förbättrad funktionalitet liksom en lägre livscykelkostnad. Detta kräver ytterligare resurser i storleksordningen 4-5 miljarder kronor per år, men ger positiva effekter
både i form av minskade störningar och långsiktigt lägre underhållskostnader. Det är järnvägen som står för huvuddelen av de högre anspråken.
Trafikverket anser att det finns goda motiv att öka insatserna för underhållet. En eliminering av det eftersläpande underhållet bedöms ge mycket positiva effekter på robusthet och
punktlighet. Om anslag inte kan beviljas för eliminering av det eftersläpande underhållet,
eller för att vidmakthålla dagens funktionalitet, så menar Trafikverket att en prioritering bör
övervägas som framför allt innebär att vidmakthålla och förbättra trafikstarka stråk, men
också att sänka standarden för vägar och järnvägar med ringa trafik och låg samhällsnytta.
För lågtrafikerade järnvägar kan även aweckling vara en aktuell åtgärd. Det är viktigt att
vägunderhållet hålls på en acceptabel nivå även på det lågtrafikerade nätet, där vägen ofta är
det enda alternativet.
Trafikverket behöver stabila förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.
Detta skulle ge Trafikverket bättre affärsmässiga förutsättningar vid upphandling och genomförande av entreprenader. Det ger också ökade möjligheter att hantera trafikstörningar,
vilket är särskilt viktigt för större åtgärder på järnväg. Trafikverket har också ett ansvar för
att ge en samlad bild över tillståndet i anläggningarna, ta fram en transparent, långsiktig
plan för underhåll och redovisa effekter av genomförda åtgärder.
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Stora anspråk på investeringar men utrymmet är begränsat
Utrymmet för nya satsningar är begränsat, förutsatt att nuvarande planeringsram för utveckling ska gälla för plan perioden och att Trafikverket ska fullfölja alla de åtgärder i
gällande nationell plan som bedömts som bundna' till och med år 2018 när den nya planperioden inleds. Åtgärder i gällande länsplaner förutsätts kunna genomföras.
Regeringen har aviserat att nya stambanor för höga hastigheter' samt Norrbotniabanan ska
byggas. Som förutsättning för arbetet med inriktningsunderlaget har antagits att höghastighetsbanorna, förutom de medel som i gällande nationell plan avsatts till Ostlänken 3 och
Mölnlycke-Bollebygd 4 , finansieras på annat sätt än inom i direktivet angivna utvecklingsramar, t.ex. genom lån. Lånefinansiering av banorna skulle då möjliggöra att de kan
färdigställas till 2035, men innebär i stället stora kostnader för räntor och amorteringar i efterföljande decennier. De senaste prognoserna indikerar att de totala kostnaderna är
betydligt högre än vad som tidigare presenterats till följd av förändrat innehåll och omfattning samt att kunskapen om tekniska förutsättningar ökat. Det finns även indikationer på
att de samhällsekonomiska nyttorna är högre än de som tidigare redovisats. För närvarande
sker kvalitetssäkring och fördjupning av allt material som hänförs till de nya höghastighetsbanorna. Norrbotniabanan förutsätts påbörjas sent under planperioden. Ytterligare analyser
krävs också för att bedöma anläggningskostnaderna för de fåljdinvesteringar på det befintliga järnvägsnätet som diskuteras för att öka tillgängligheten till de nya stationerna längs de
nya banorna.
Trafikverket konstaterar att det även i övrigt finns mycket stora anspråk på infrastrukturinvesteringar, speciellt om man jämför med de medel som kommer att finnas tillgängliga. Det
innebär att de tidiga stegen i fyrstegsprincipen bör prioriteras för att vi ska kunna möta
transportsystemets framtida utmaningar. I stället för nya kostsamma åtgärder blir trimningsåtgärder viktiga för att förbättra tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa i befintlig
infrastruktur. Samtliga trafikslag behövs för att åstadkomma så kostnadseffektiva lösningar
som möjligt. Exempelvis kan flyg erbjuda kostnadseffektiva lösningar för långväga resor på
sträckor där flödena är små. Sjöfart, inklusive kustsjöfart, har förutsättningar att kunna
spela en ännu större roll för godstransporter och vara ett reellt alternativ till långa och omfattande godstransporter på land. För att åstadkomma detta kan både styrmedel och vissa
infrastrukturåtgärder i anslutning till hamnarna behövas, men det behövs ökad kunskap om
sådana åtgärders potential.

Ny teknik skapar möjligheter men kräver flexibel infrastruktur
Digitaliseringen innebär nya möjligheter och utmaningar för såväl transportsystemet som
samhället. Det handlar om helt nya sätt att använda transportsystemet, men också om nya
sätt att lösa dagens uppgifter. Ny teknik förändrar resmönster och varutransporter. Information om trafik och infrastruktur kommer att kunna hämtas in på nya sätt och ge bättre
förutsättningar för exempelvis trafikinformation och underhållsplanering. Mer omfattande
och kvalitativ information kan användas för att planera och styra transportsystemet. Digitaliseringen kan medverka till att skapa nya affärsrnodeller för transporttjänster.

1 Innehåller slutförande av namngivna objekt j gällande nationell plan som pågår och objekt som har en beslutad byggstart
före år 2019 samt avtalsbundna objekt, trimningsåtgärder i nivå med gällande nationell plan, ramar för länsplaner i nivå
med gällande nationell plan samt räntor och amorteringar
2 Järna-Almedal, Jönköping-Malmö
3 Ostlänken nytt dubbelspår Järna-linköping
4 Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter flygplats (deletapp Mölnlycke-Bollebygd)
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Ökad automatisering av vägfordon kan förbättra trafiksäkerheten, minska miljöbelastningen
och höja kapaciteten, men det ställer nya krav på fordon, informationssystem och infrastruktur. Trafikverket bedömer att denna utveckling är en aspekt som väsentligt kan ändra
planeringsförutsättningarna. Ett argument för automatiska fordon är att de möjliggör att gatuutrymmet kan användas betydligt mera effektivt, vilket kan utnyttjas på två sätt:
möjliggöra fler bilar eller frigöra gatuutrymme för andra ändamål.
Utveckling av nya sätt att energifårsötja och driva fram fordon pågår i hela världen. Det
handlar till exempel om elektrifiering, vätgas eller andra former av förnybar energi som
också kan användas i mer konventionella fordon.
Det är ofta svårt att bedöma i vilken takt och i vilken grad ny teknik kommer att utvecklas
och införas under perioden. Hur framgångsrika olika tekniker blir påverkar de framtida valen av transportlösningar. Det är därför viktigt att ha en flexibilitet i planeringen och inte
cementera lösningar där vi redan i dag ser att ny teknik kan ge oss bättre förutsättningar i
framtiden. Trafikverket har en viktig roll i att driva på och medverka i att utveckla, testa och
införa ny teknik och smarta lösningar.

Trafikverkets bedömning av de tre alternativa inriktningarna
Trafikverket redovisar i enlighet med direktivet tre alternativa inriktningar för framtidens
transportsystem. För samtliga inriktningar gäller det att möta de övergripande utmaningarna och skapa möjligheter att möta en urbaniserad värld - både i stad och på landsbygd och en värld i snabb förändring med flera väntade tekniksprång. Det gäller också att kunna
åstadkomma en robust infrastruktur och möta klimatutmaningen. Den förväntade trafikökningen på totalnivå skiljer sig inte nämnvärt mellan de tre inriktningarna. Likheten mellan
inriktningarna blir därför stor, även om den tredje inriktningen har större fokus på effektiva
styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser. Det är snarare olika ekonomiska ramar
som gör skillnad i vad som kan åstadkommas.
För alla tre inriktningar föreslås vilka prioriteringar som bör göras, förutsatt att anslagen för
utveckling (investering) ligger på dagens nivå +/-15 procent (motsvarar +/- 42 miljarder
kronor). En nivå på ramen för utveckling som motsvarar -15 procent i förhållande till dagens
nivå innebär i princip att endast det som är bundet i gällande nationell plan kan genomföras.

Den första inriktningen (beslutad politik) innebär att förutsättningarna i stort sett är desamma som när gällande nationell plan togs fram, och att de övergripande prioriteringar
som gjordes då är relevanta även nu. Om totalramen (utveckling plus vidmakthållande) ska
hållas konstant anser dock Trafikverket att anslagen för utveckling bör minskas till förmån
för ökade anslag för vidmakthållande. Trafikverket förordar också ökade resurser för trimningsåtgärder. Substantiellt utrymme för att genomföra åtgärder som inte är bundna i
gällande nationell plan uppstår då endast om ramen för utveckling ökas till 15 procent utöver dagens nivå.
Den andra inriktningen (aviserad politik) utgår från att aviserade åtgärder som vägslitageskatt och ökad bränsleskatt införs samt att åtgärder för att möjliggöra trafik med längre
och tyngre tåg och lastbilar genomförs. Vidare ska ett bonus-malus-system för nya vägfordon införas. I aviserade åtgärder ingår även att bygga nya höghastighetsjärnvägar
Stockholm-Göteborg/Malmö samt Norrbotniabanan.
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Vägslitage- och bränsleskatt har, för de nivåer som analyserats 5, en marginell inverkan på
transportefterfrågan på väg och på fördelningen mellan trafikslagen. Höghastighetsjärnvägarna och Norrbotniabanan antas inte nämnvärt (förutom Ostlänken och MölnlyckeBollebygd) belasta utvecklingsanslagen i kommande plan, men medför anspråk på kompletterande investeringar i form av vägar ochjärnvägar som ansluter till de nya bytespunkterna.
Även för att möjliggöra trafik med längre och tyngre fordon krävs infrastrukturåtgärder i
både väg- och järnvägssystemet.
Satsningar på underhåll och trimningsåtgärder kommer inte att kunna göras i samma utsträckning som i inriktningen för "beslutad politik", förutsatt att totalramarna är desamma.

Den tredje inriktningen (politik för ytterligare minskning av växthusgaser) utgår från att
utsläppen av växthusgaser från transportsystemet ska minska genom användning av ytterligare styrmedel och kostnadseffektiva åtgärder. Den helt dominerande delen av utsläppen
kommer från vägtrafiken, och det finns en stor potential att med ekonomiska styrmedel och
regleringar driva på utvecklingen och användningen av energieffektivare vägfordon och förnybar energi - utan stora samhällsekonomiska kostnader. Detta bedöms kunna ske utan att
körkostnaderna ökar, vilket i så fall innebär att utvecklingen avtrafikarbetet på väg inte påverkas.
Hur trafikarbetet på väg utvecklas kan dock ha betydelse för hur snabbt utsläppen kan
minska. I FFF-utredningen 6 och Trafikverkets klimatscenario 7 redovisas potentialer för att
kraftigt minska trafikarbetet på väg i förhållande till prognoserna, framför allt genom förtätning av stadskärnor, en kraftig ökning av resandet med lokal kollektivtrafik och en stor
ökning av person- och godstransporter påjärnväg. Trafikverket har inom ramen för uppdraget låtit ta fram en sammanställningS som belyser olika styrmedels och åtgärders
kostnadseffektivitet med avseende på hur de kan påverka utsläppen. Trafikverket konstaterar att det krävs ytterligare analyser för att närmare identifiera utformningen och kostnaden
för sådana åtgärder, för att kvantifiera vilken effekt de tillsammans med ytterligare styrmedel kan få på trafikarbetet och för att bedöma den samhällsekonomiska effekten.
Trafikverkets uppfattning är dock att stora infrastrukturinvesteringar inte är kostnadseffektiva åtgärder för att minska vägtrafiken och därmed utsläppen av växthusgaser.
Åtgärder i tätorter för att underlätta för kollektivtrafik, gång och cykel kan minska efterfrågan på biltransporter och på andra sätt bidra till långsiktig hållbarhet. Även om förtätning
av stadskärnor och finansiering av kollektivtrafik inte ingår i Trafikverkets uppdrag, har
Trafikverket en viktig roll i utvecklingen av de regionala och lokala transportsystemen. En
ökad fokusering på åtgärder i tätorter för att underlätta för kollektivtrafik, gång och cykel
bör inrymmas inom angivna ramar för planperioden. Sådana åtgärder kan ha stor betydelse
där de genomförs.

s Analysen har gjorts med årlig höjning av bränsleskatten samt en vägslitageskatt för lastbilar. Bränsleskatten höjs i enlighet med förslaget 44 öre för bensin och 48 öre för diesel följt aven årlig uppräkning med 2 % utöver konsumentprisindex.
6

Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84

7 Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan, TRV
2014:137
8 Kostnadseffektiv styrmedelsanvändning, WSP 2015-10-30

12

Trafikverket bedömer att motiven för ökade resurser till underhåll och trimningsåtgärder
kommer att vara lika stora för denna inriktning som för de två andra, och att sådana åtgärder bör prioriteras i förhållande till större investeringar. Stora ansträngningar bör göras för
att driva pli införandet av mer energieffektiva fordon och alternativa drivmedel.
Följande diagram illustrerar några alternativ för transportinfrastrukturens utveckling, där nivån på staplarna i diagrammet svarar mot de ekonomiska ramarna .
Vidmakthllllande och trimning prioriteras i alla inriktningar framför nya investeringar. Behoven för vidmakthållande illustreras av den gröna stapeln . Den blå stapeln till höger
indikerar behovet av medel för höghastighetsbanorna (utöver den kostnad som ligger som
bundet i gällande plan). En förutsättning för bedömningarna av hur utvecklingsanslaget bör
användas är att medel till vidmakthållande ges i ni vå med gällande nationell plan och ett en
eventuell utökning görs på bekostnad av medel till utveckling.
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Ärendenr RS 2016/39
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Datum 2016-01-25

Regionstyrelsen

Dispensansökan rörande Stånga vattenskyddsomrAde

Förslag till besl ut
Regionstyrelsen har inget att invända mot ansökan under förutsättning att de
tillkommande förslag på åtgärder som redovisas under Bedömning nedan följs.

Bakgrund
Fortifikationsverket har genom företaget Engma AB inkommit med en
dispensansökan till länsstyrelsen gällande upptagning aven nedgrävd dieselcistern på fastigheten Stånga Annex 1:5 inom Stånga vattenskyddsornråde.
Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Region Godand för eventuella
synpunkter.
Orsaken till att tanken skall grävas upp är att tankplatsen togs ur bruk för ca 20
år sedan. Eftersom platsen där tanken ligger utgörs av vattenskyddsornråde
med tillhörande skyddsföreskrifter krävs dispens för de planerade åtgärderna.
I dispensansökan beskrivs hur arbetet avses genomföras vilket inbegriper ett
antal åtgärder som syftar till att utesluta risk för negativ påverkan på vattentäkten.

Bedömning
Ledningskontoret har inhämtat synpunkter från såväl samhällsbyggnadsförvaltningens enhet miljö- och hälsoskydd som från teknikförvaltningens VAenhet.

reglongotland@gotland.se

Besöksadress VIsborgsallen 19

E~post

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000·0803

~Region
~Gotland

d. 5

2 (2)

Ledningskontoret anser i likhet med Ovan nämnda förvaltningar att det är
positivt att gamla ut~änta tankar med petroleumprodukter grävs upp och att
marken saneras från eventuella föroreningar för att undvika framtida problem
med risk för negativ påverkan på vattenkvaliten inom skyddsområdet.
Kontoret anser att de försiktighetsåtgärder som redovisas i ansökan bör vara
tillräckliga.
Kontoret vill avslutningsvis upplysa om kravet på att det skall upprättas en
saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten om det uppkommer behov av
sanering av förorenad mark samt att en rapportering skall ske till samma
myndighet när de planerade åtgärderna är avslutade.

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/39
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-02-04

Länsstyrelsen Gotlands län
Miljö- och vattenenheten
62185 Visby

Dispensansökan rörande Stånga vattenskyddsområde
Regionstyrelsen har inget att invända mot ansökan men vill erinra om att det
skall upprättas en saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten om det
uppkommer behov av sanering av förorenad mark samt att en rapportering
skall ske till samma myndighet när de planerade åtgärderna är avslutade.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

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

