2016-03-31, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

7 april 2016 kl. 9.00-15.00. Visborgsallén 19,
Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Stefan Nypelius.
Justeringssammanträde: 15 mars kl 14.00, plats: Rådhuset rum 1316
(Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2016-03-15
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Årsredovisning inklusive redovisning av måluppfyllelse
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Balanskravsresultat 2015
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§ 58
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Månadsrapport februari 2016

5.

§ 59
Ä6

Kompletteringsbudget investeringar 2016

6.

§ 60
Ä7

Överföring av resultat från år 2015

7.

§ 61
Ä8

Begäran av tilläggsanslag för ombyggnad av lokaler på Lövsta

8.

§ 62
Ä9

Verksamhetsplan 2016 för ledningskontoret och serviceförvaltningen

9.

§ 63
Ä 10

Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond

10.

§ 64
Ä 11

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

11.

§ 66
Ä 13

Komplettering av riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen
beträffande tillfälliga tillstånd till allmänheten

12.

§ 67
Ä 14

Integrationsstrategi
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13.

§ 68
Ä 15

Arvodeskommitténs förslag gällande ersättning till förtroendevalda samt
partistöd

14.

§ 69
Ä 16

Strukturplan för Visborgsområdet 2016-2025

15.

§ 70
Ä 17

Miljöprogram och socialt program Visborg

16.

§ 71
Ä 18

Del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten), förslag till detaljplan - antagande

17.

§ 72
Ä 19

Åtgärder för evakuering av hyresgäster inför rivning av hamnkontoret med
anledning av fastighetsöverlåtelse för bryggeri

18.

§ 73
Ä 20

Kvarnen i Ar – vinnare i markanvisningstävling

19.

§ 74
Ä 21

Motion. Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde
Hälsa och sjukvård

20.

§ 75
Ä 22

Motion. Utreda boendelösningar för asylsökande inför sommaren 2016

21.

§ 76
Ä 23

Motion. Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer

22.

§ 79

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder till projekt Uppbyggnad av
konceptet Njut av Gotland

Övriga ärenden

23.

Månadsrapporter februari 2016, ledningskontoret/politisk organisation och
serviceförvaltningen

24.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

25.

26.

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Minnesanteckningar Näringslivsråd

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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9 mars 2016

Regionstyrelsen

Balanskravsresultat 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Balanskravsresultatet för 2015 återställs under tre år med 18 miljoner kronor
2016,27 miljoner kronor 2017 och 26 miljoner kronor 2018.

Sammanfattning

Region Gotland har för 2015 ett negativt balanskravsresultat på -71 miljoner kronor
(mnkr). Enligt Kommunallagen 8 kap. 5 a § och Lag om kommunal redovisning 4
kap. 3 a § ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre
åren. Regionfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Bedömning

Regionfullmäktiges beslut i november 2015 om budget 2016 - 2018 innehåller en
budgetruvå med utrymme för att återställa det negativa balanskravsresultatet 2015.
Ledningskontoret föreslår att återställning ska ske med 18 mnkr 2016, 27 mnkr 2017
och 26 mnkr 2018. För att regionen ska kunna återställa resultatet förutsätter det ett
positivt resultat de kommande tre åren med minst ovanstående resultatruvå.
Prövning har gjorts gentemot resultatutjämningsreserven. För att kunna disponera
RUR krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag 2015 är lägre än den
genomsnittliga ökningen de senaste tio åren. Under 2015 uppfylls inte det villkoret
och det är därför inte möjligt att disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag

Arsredovisning 2015

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Alla nämnder
Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen
l (1)
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Ledningskontoret

RS 2016/46
15 mars 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Månadsrapport februari 2016
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 11 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5
mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1
mnkr.
2. Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 mnkr för
tekniska nämnden samt 16 mnkr totalt för regionstyrelsens förvaltningar.
3. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt
budget för 2016.
4. Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade
resultatnivåer.

Sammanfattning

Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med
anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver
regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att 2016 års resultat ska bli
positivt med ett överskott på minst 18 mnkr för att kunna återställa del av det
negativa balanskravsresultatet 2015. Beslutet om avkastningskrav på nämnderna
innebär att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska
sina kostnader.
Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med
samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på
skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är
en månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen
se annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs.
Antalet tillsvidareanställda i januari 2016 är 61 fler än i december 2015. Ökningarna
har främst skett inom socialförvaltningen och kan till del förklaras med övertagande
av LSS-verksamhet i Klintehamn.
Totalt sjuktal i organisationen kan inte visas då den nya förvaltningen UAF inte är
färdigbyggd i personalsystemet. Ser man på övriga förvaltningar så fortsätter dock
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trenden med ökande sjukfrånvaro. Särskilt fokus behöver sättas på sjukfrånvaron
under 2016.
Månadsrapport februari

I tabell nedan visas utfall i antal anställda. Övrig personalstatistik i form av sjuktal
och faktiskt arbetad tid kommer att presenteras i delårsrapport 1. Utfallet för antal
anställda visar jämförelse mellan december 2015 – januari 2016. Uttag ur
personalsystemet avser alltid månaden innan, dvs utfall för februari kommer i mars.
Antal tillsvidareanställda har ökat med 61 och visstidsanställda har minskat med 25
sedan årsskiftet. Det är framförallt inom socialförvaltningen som ökningen skett.
Ökningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skiljer sig alltid mellan
terminerna då medarbetare slutar inför jullovet och börjar i samband med ny termin.
Antal anställda

Förvaltning
TKF
SBF
KFF
UAF
SOF
HSF
SF
LK
Totalt

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt
+4
-7
+6
-5
0
0
+15
-6
+41
-4
-4
-2
-1
-1
0
0
+61
-25

-3
+1
0
+9
+37
-6
-2
0
+36

Prognosen för årets resultat grundar sig framförallt på nämndernas prognoser men
också förändringar i finansförvaltningen. Bekymmersamt är att prognosen just nu
inte hanterar behovet av ett positivt resultat på minst 18 mnkr för att täcka kravet på
återställning av balanskravsresultatet. Det är alltså väsentligt att åtgärder vidtas för att
nuvarande prognos kan justeras framåt.
Resultaträkning, mnkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat
jan-febr
2016
583
-1 349
-38
-804
787
0
-5
-22

Prognos
2016

Budget
2016

Bokslut
2015

4 057
-8 527
-226
-4 696
4 722
7
-33
0

4 100
-8 528
-224
-4 652
4 715
6
-35
34

1 286
-5 633
-229
-4 576
4 514
22
-23
-63

Nämndernas prognoser är baserade på förväntat helårsutfall utifrån februaris resultat.
Flera nämnder poängterar osäkerheten i prognosen då det är svårt att så tidigt på året
förutse effekter av olika åtgärder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver bland annat svårigheter i form av osäkert
statsbidrag för läkemedel, effekter av de åtgärder nämnden arbetar med i nuläget
samt förändringar i sjukdomspanoramat hos gotlänningar.
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Kultur- och fritidsnämnden tar upp hyran för Roma ungdomsgård där det pågår
arbete för att hitta en billigare lösning för verksamheten.
Socialnämnden nämner att läget är något ljusare än föregående år, men att obalans
mellan behov och resurser kvarstår. Äldreomsorgen och hemsjukvården ser ut att
balansera ekonomiskt medan det är fortsatt underskott inom LSS-verksamheten och
individ- och familjeomsorgen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har minskat sin nettokostnadsutveckling
vilket gör att nämnden lägger en positiv prognos trots obudgeterade merkostnader
för utrymning och inflyttning i samband med färdigställandet av det nya sävehuset.
Ledningskontoret har en stor avvikelse i jämförelse med samma period föregående
år. Detta beror på att bidragen till bland annat Gotland Grönt Centrum och
Inspiration Gotland bokförts i februari i år gentemot mars föregående år.
Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, mnkr
Nämnd/förvaltning

Prognos
2016
225

Helårsavvikelse

Regionstyrelsen, varav

Budget
2016
236

11

Avvikelse bokslut
2015
29

(Politikerorganisation)
(Ledningskontoret)
(Serviceförvaltningen)

24
212
0

23
208
-6

1
4
6

2
11
16

Tekniska nämnden, varav

188

188

0

11

(Teknikförvaltningen)
(Samhällsbyggnadsförvaltningen)

137
51

137
51

0
0

12
-1

22
13

22
13

0
0

3
2

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

145
1 130

145
1 132

0
-2

2
13

280

280

0

8

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

1 211
1 397
4 622

1 231
1 432
4 668

-20
-35
-46

-46
-123
-101

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I bilaga finns ett antal diagram som på olika sätt visar utfallet för februari i jämförelse
med samma period förra året.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt.
Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att
nämnderna är mycket återhållsamma under 2016 och att det inför 2017 och framåt
tas beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att
minska omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut
om minskad verksamhet.
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Effekten av föreslaget beslut om avkastningskrav innebär följande:
Nämnd/förvaltning

Bokslut 2015

Budget 2016

Skillnad

Regionstyrelsen, varav

205,8

236

29,7

Avkastningskrav
mnkr
+16

(Politikerorganisation)
(Ledningskontoret)
(Serviceförvaltningen)

22,0
199,8
-16,0

24
212
0

1,7
12,0
16,0

+1
+6
+9

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

180,0
18,9
11,2

188
22
13

8,0
3,1
1,8

+7
+1
+1

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

138,4
1 115,8

145
1 130

6,2
13,8

+1,5
+11

278,6

280

1,8

+2,5

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

1 216,2
1 451,2
4 615,7

1 211
1 397
4 622

-4,8
-53,7
5,9

0
0
+40

Konsekvenser av åtgärder under året kommer att märkas för brukare och
medarbetare.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
Ekonomi och upphandling, serviceförvaltningen
Bilaga
Diagram ekonomisk data månadsrapport februari
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Åsa Högberg

Förändring netto per nämnd procent 2016
15

13,2

10

4,8

5
1,5

1,5

0
-0,4
-3,2

-5
-6,3
-10

-15

-20

Åsa Högberg

-18,4

Förändring personalkostnad per nämnd procent 2016
12
10,7
10

8
5,5

6
4,7
4

4,5
3,6

3,6

3,8

3,3

2

0

-2
-2,1
-4

Ersättning för ej uttagen semester gick ut i februari 2016, men i mars 2015.
Åsa Högberg

Förändring per kostnadsslag totalt procent 2016
(exklusive finansförvaltning)

40,0%
29,6%

30,0%

20,0%
12,4%
10,0%
4,7%

4,7%

4,8%

5,5%

3,8%

3,3%
0,4%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

Åsa Högberg

10,9%

-35,5%

5,4%
2,1%

Intäkter och kostnader mnkr
1 600,0
1 392,5

1 400,0

1 329,8

1 200,0

1 000,0
813,3
800,0

776,3

Ackfebr2016
Ackfebr2015

600,0

579,3

553,5

400,0

200,0

0,0
Intäkter

mnkr

Åsa Högberg

Totalkostnad

Netto

Kostnader mnkr
600,0
530,0
500,0

502,2

496,9

480,9

400,0

300,0

Ackfebr2016
Ackfebr2015

200,0

100,0
33,1

21,3

6,8

5,4

0,0
Personalkostnad
mnkr

Åsa Högberg

varav semesterlön

varav sjuklön

Personalkostnad exkl
semesterlön

Kostnader mnkr
7,0

6,0

5,8

5,0
4,1
4,0

3,8

3,8

3,7
3,4

Ackfebr2016
Ackfebr2015

3,0

2,0

1,0

0,0
Utbildn, resor,
personalrepresentation
mnkr

Åsa Högberg

Konsultkostnader exkl hyrp

Hyrpersonal

Kostnader mnkr
140,0

117,0

120,0

111,1

100,0

80,0
Ackfebr2016
60,0

56,7

Ackfebr2015
54,7

40,0

20,0

0,0
mnkr

Åsa Högberg

Materialkostnad

Köp av huvudverksamhet

Rullande tolv, nettokostnad
4 700 000 000
4 600 000 000
4 500 000 000
4 400 000 000
4 300 000 000
4 200 000 000
4 100 000 000
4 000 000 000
3 900 000 000
3 800 000 000

Åsa Högberg

Rullande tolv, personalkostnad
3 200 000 000
3 150 000 000
3 100 000 000
3 050 000 000
3 000 000 000
2 950 000 000
2 900 000 000
2 850 000 000
2 800 000 000
2 750 000 000

Åsa Högberg

Rullande tolv
Utbildn, resor, personalrepresentation
60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

Åsa Högberg

Konsultkostnader exkl hyrpersonal

Hyrpersonal

Rullande tolv, materialkostnad inkl förbrukn inventarier
385 000 000
380 000 000
375 000 000
370 000 000
365 000 000
360 000 000
355 000 000
350 000 000
345 000 000
340 000 000
335 000 000

Åsa Högberg

Ärendenr RS 2016/6

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 30 mars 2016

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2016 – reviderat från RSAU
Förslag till beslut

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2016 med
332,6 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 569,1 miljoner kronor (mnkr) varav
82,5 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår
42,6 mnkr avseende exploateringsbudget samt 107mnkr för kryssningskaj.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2015 uppgår till 343,6 mnkr. Nämnderna
har begärt överföring av medel med 332,6 mnkr, vilket är 11 mnkr mindre än
tillgängligt utrymme.
Ärendebeskrivning

Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som
inte förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år.
Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så
att medlen förbrukas under året.
Bedömning

Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig,
även om den är väldigt hög, avseende investeringar i pågående byggnads- och
anläggningsprojekt samt övriga större projekt. Beträffande investeringsmedel för
maskiner och inventarier är huvudregeln att dessa medel är på årsbasis och alltså inte
ska föras mellan åren.
Den totala investeringsbudgeten för 2016 blir enligt ledningskontorets förslag
901,7 mnkr (inklusive 332,6 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det
är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och
anläggningsprojekt som pågår.
Ledningskontoret
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Alla nämnder och SF
Bilagor: Bilaga 1 Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2016 ”beräkningar kompl.budget
2016”.
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Bilaga
Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2016 inklusive kompletteringsbudget per nämnd/förv, tkr
Över 2015
Regionstyrelsen
Ledningskontoret
Inventarier LK
Utv plan Holmen, Vy hamn
Planläggning Visborg
Projektering badhus
Vy Östercentrum
IT-infrastruktur (reinvest)
HR-system
Merit
Ädit
E-tjänster inkl ehälsa
Digital långtidslagring
Kundtjänst vx mm
PC som tjänst, inkl surfplatta
Teknisk plattform
Dubbl datahall & kritiska fu
Informationssäkerhetsverktyg
Summa

1 200
183
500
1 400
169
2 216
255
228
636
2 100
300
410
4 916
7 226
0
0
21 739

Önskar Budget 2016

900
0
300
0
150
2 216
255
0
0
2 100
0
410
500
7 226
0
0
14 057

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200
0
0
2 000
2 500
500
6 300

Finns 15+16

LK förslag

Varav kompl

1 300
183
500
1 400
169
2 216
255
228
636
2 100
1 500
410
4 916
9 226
2 500
500
28 039

1 000
0
300
0
150
2 216
255
0
0
2 100
1 200
410
500
9 226
2 500
500
20 357

900
0
300
0
150
2 216
255
0
0
2 100
0
410
500
7 226
0
0
14 057

Serviceförvaltningen
Pott
Lokalinvesteringar (kök)
IT
Summa
Tkf
Ledning, inkl kryssningskaj
Projektavdelning, garantiåtgärder
Planering och utveckling
Fastighetsförvaltningsavd
Hamnavd (inkl linjehamnar)
Summa

Över 2015
0
0
0
0

Önskar Budget 2016
0
2 000
0
8 000
0
10 000
0
20 000

Finns 15+16
2 000
8 000
10 000
20 000

LK förslag
2 000
8 000
10 000
20 000

Varav kompl
0
0
0
0

7 189
127 850
55 736
19 971
78 589
289 335

6 688
122 995
58 754
19 570
78 589
286 596

107 600
0
118 100
40 000
5 000
270 700

114 789
127 850
173 836
59 971
83 589
560 035

114 288
122 995
176 854
59 570
83 589
557 296

6 688
122 995
58 754
19 570
78 589
286 596

242

242

7 100

7 342

7 342

242

10 969

10 820

42 600

53 569

53 420

10 820

Byggnadsnämnden
Pott
Summa

0
0

0
0

800
800

800
800

800
800

0
0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott
Summa

0
0

0
0

200
200

200
200

200
200

0
0

0
332
100
432

0
332
100
432

1 500
0
0
1 500

1 500
332
100
1 932

1 500
332
100
1 932

0
332
100
432

0
11 036
0

0
10 650
0

11 036

10 650

2 000
25 500
4 000
6 500
38 000

2 000
36 536
4 000
6 500
49 036

2 000
36 150
4 000
6 500
48 650

0
10 650
0
0
10 650

0
0
695
625
1 320

0
0
695
625
1 320

116 500
8 000
0
300
124 800

116 500
8 000
695
925
126 120

116 500
8 000
695
925
126 120

0
0
695
625
1 320

Räddningstjänst
Exploatering

Kultur- och fritidsnämnden

Pott
Lokaler, inv sporthall
Speedwaybanan
Summa
Barn- och utbildningsnämnden
Pott
Lokaler
Maskiner o inv.
IT
Summa
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden
Lokaler
Maskiner o inv.
Entré/receptionsbyggnad vid KompetensC.
IT
Summa

Socialnämnden
Pott
Lokaler
Reception Polhemsgatan
Summa
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Maskiner o inv.
IT
Lokaler
Datortomografi
Summa

Total exkl. exploatering
Totalt inkl exploatering

Över 2015
0
0
2 498
2 498

Önskar Budget 2016
0
3 000
0
11 000
2 498
0
2 498
14 000

Finns 15+16
3 000
11 000
2 498
16 498

LK förslag
3 000
11 000
2 498
16 498

Varav kompl
0
0
2 498
2 498

0
0
0
6 000
6 000

0
0
0
6 000
6 000

17 000
500
25 600
0
43 100

17 000
500
25 600
6 000
49 100

17 000
500
25 600
6 000
49 100

0
0
0
6 000
6 000

332 602
343 571

321 795
332 615

526 500
569 100

859 102
912 671

848 295
901 715

321 795
332 615

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/85
23 mars 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från år 2015
Förslag till beslut

•
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2015 fastställs
Nämnderna ska begära medgivande från regionstyrelsen för att få disponera eget
kapital 2016

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 9 155 tkr överförs från 2015 års resultat. Med hänsyn till den
rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att nämnderna ska begära
medgivande från regionstyrelsen för att få disponera eget kapital 2016.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras med till kommande år.
För serviceförvaltningen gäller att vid överskott ska 50 procent av det överförda
beloppet återföras till kunderna utifrån den totala storleken på köp under året.
Bedömning

Under 2015 har kultur- och fritidsnämnden använt 1 000 tusen kronor (tkr) av eget
kapital för investeringsutgifter i samband med arenahallen. VA-verksamheten har
använt 5 000 tkr för inköp av fordon samt har överfört resterande eget kapital i sin
helhet till en investeringsfond för VA-verksamhet i enlighet med Vattentjänstlagen §
30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/85

Hamnverksamheten har använt 950 tkr till Herrviks hamn och 14 000 tkr till
investering i fenderverk i Visby hamn.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2015. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
(överförmyndarnämnden, serviceförvaltningen, socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden).
Överförmyndarnämnden föreslår att 810 tkr ska överflyttas till eget kapital för att
finnas tillgängligt under 2016. Med anledning av det stora antalet ensamkommande
barn kommer kostnader att uppstå för en tidsbegränsad tjänst. Intäkterna för detta
har dock inkommit redan 2015 och orsakat ett positivt resultat. Det är inte brukligt
att överförmyndarnämnden och patientnämnden hanterar eget kapital då de ingår i
som en del i den samlade politikerorganisationen. Ledningskontoret anser dock att
det med anledning av det särskilda läget med ensamkommande flyktingbarn kan vara
motiverat att ge överförmyndarnämnden möjlighet att använda medel under en
tidsbegränsad period 2016. Det bör dock inte byggas upp särskilda egna kapital för
dessa nämnder då de köper sin verksamhet helt ifrån serviceförvaltningen.
Serviceförvaltningen föreslår att 12 000 tkr av förvaltningens resultat överförs varav
6 000 tkr som återbäring till nämnderna. Ledningskontoret föreslår att inget resultat
överförs till serviceförvaltningens egna kapital utan att återföring enbart sker till
nämnderna.
Socialnämnden föreslår att 19 348 tkr av årets underskott överförs och att
socialnämnden då reducerar hela det egna kapitalet. Ledningskontoret föreslår efter
avstämning av utgående eget kapital och det förslag på återbäring som
serviceförvaltningen lämnat att 21 105 tkr av det totala underskottet på 45 477 tkr
överförs. Socialnämndens egna kapital är då 0 kr vid 2016 års ingång.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att 0 kronor av årets underskott överförs.
Ledningskontoret föreslår efter avstämning av utgående eget kapital och förslag på
återbäring från serviceförvaltningen att 4 665 tkr av det totala underskottet på
123 015 tkr överförs. Hälso- och sjukvårdsnämndens egna kapital är då 0 kr vid 2016
års ingång.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2016-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att 9 155 tkr överförs från 2015 års resultat. Med hänsyn till
den rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att nämnderna ska
begära medgivande av regionstyrelsen för att få disponera eget kapital 2016.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
Serviceförvaltningen/Konsult och service
Bilagor
Förslag till
Förslag till
Förslag till
Förslag till

överföring
överföring
överföring
överföring

av
av
av
av

resultat
resultat
resultat
resultat

2015
2015
2015
2015

överförmyndarnämnden
serviceförvaltningen
socialnämnden
hälso- och sjukvårdsnämnden
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2015-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
0
Ledningskontoret inkl politikerorg
5 684
Serviceförvaltningen
16 188
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
38 314
(linjehamnar)
15 471
(vatten och avlopp)
17 638
(avfallshantering)
-20 009
(resultatenheter/övrigt)
25 214
Byggnadsnämnden
525
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
5 604
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
3 637
Barn- och utbildningsnämnden
11 318
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-10 073
Vård och omsorg
Socialnämnden
20 038
Hälso- och sjukvårdsnämnden
3 389
Summa
94 624
* Innan återbäring från SF

Bilaga
Disp eget
kapital

Resultat
2015

Enl regler
överföring

Förv förslag
överföring

LK förslag
överföring

Eget kapital
2016-01-01*

0
0
0

1 761
10 961
16 011

1 320
8 221
12 008

810
0
12 000

810
0
6 000

810
5 684
22 188

-31 825
-14 950
-16 875
0
0
0
0

10 844
1 790
-763
-4
9 821
2 994
1 689

8 389
1 790
-763
-4
7 366
2 245
1 267

8 389
1 790
-763
-4
7 366
2 244
0

8 389
1 790
-763
-4
7 366
2 244
0

14 878
2 311
0
-20 013
32 580
2 769
5 604

-1 000
0
0

1 919
13 473
7 917

1 439
10 105
5 938

1 439
10 105
5 938

1 439
10 105
5 938

4 076
21 423
-4 135

0
0
-32 825

-45 477
-123 015
-100 923

-45 477
-123 015
-117 560

-19 348
0
21 577

-21 105
-4 665
9 155

-1 067
-1 276
70 954

Eget kapital
2016-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
(linjehamnar)
(vatten och avlopp)
(avfallshantering)
(resultatenheter/övrigt
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård och omsorg
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
** Inkl återbäring från SF

Återbäring Eget kapital
från SF
2016-01-01**

810
5 684
22 188

0
1 365
-6 000

810
7 049
16 188

14 878
2 311
0
-20 013
32 580
2 769
5 604

224

15 102
2 311
0
-20 013
32 804
2 896
5 604

224
127

4 076
21 423
-4 135

75
1 598
268

4 151
23 021
-3 867

-1 067
-1 276
70 954

1 067
1 276
0

0
0
70 954
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/856
4 mars 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

TN § 286 Begäran av tilläggsanslag för ombyggnad av lokaler
på Lövsta.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
• Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1,9 miljoner kronor för anpassnillg
och ombyggnation av två byggnader vid Lövsta.

Sammanfattning

I samband med bildandet av Gotlands Grönt Centrum (GGC) tydliggjordes att det
fanns ett behov av att verksamhetsanpassa byggnader och lokaler vid Lövsta. GGC
framförde behov av att anpassa lokalen från kontorslandskap till kontorsrum samt att
anpassa ett hus för att kunna hyra ut till Mellanskog. I samråd med Lednillgskontoret
bestämdes att region Gotland skulle ta investeringskostnaderna för lokalanpassnillgar
för att i nästa steg reglera det genom hyra. För detta avsattes initialt 1 mnkr.
Det visar sig nu att avsatta medel inte stod i paritet med behoven utan kostnaden har
blivit större än beräknat. Den totala kostnaden för ombyggnation och anpassnillgar
slutar på 2,9 mnkr.
Mot bakgrund av detta ansöker Tekniska nämnden hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag på 1,9 mnkr.
Bedömning

Lednillgskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag om 1,9
rnnkr för anpassnillg och ombyggnation av Lövsta.
Ledningskontoret

Skickas till
Tekniska nämnden
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2015-12-15

Protokoll

TN §

286

Begäran av tilläggsanslag för ombyggnad av lokaler på
Lövsta

AU §

187

TN 2015/2757

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Föredragande; avd.chef fastighetsförvaltning Björn Sandqvist.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att teknikföl'valtningen tillförs
ett investeringsbelopp om 1,9 miljoner kronor för anpassning och ombyggnad av två
byggnader på Lövsta.

2014-12-15 bildades Godand Grönt Centrum AB RF § 92. För att kunna utveckla
Lövsta till avsett ändamål var det nödvändigt att flytta några verksamheter till andra
lokaler, bl.a. skulle hushållningssällskapet och Växa flytta in i hus 10. Byggnaden som
kultur och fritids förvaltningen tidigare använde. Ombyggnaden var nödvändig bl.a. för
att Växa skulle kunna flytta in där som ny hyresgäst. För detta ändamål avsattes 1 mnkr i
årets investeringsbudget. Dessa har utnyttjats fullt ut.
GGC framförde behov av att anpassa även översta våningen i hus 10 från
kontorslandskap till enskilda kontorsrum samt anpassa hus 04 för att kunna hyra ut till
Mellanskog. Vid diskussioner med LK ansågs att regionen skulle kunna ta en sådan
investering som ger ett överskott på driftbudgeten genom att kapitalkostnaderna täcks
av hyresintäkter.
Arbeten med anpassningarna startades enligt GGC,s önskemål på villkor att GGC står
för anpassningskostnaderna om tilläggsanslag inte beviljas.
Ombyggnadsarbeten kostar 1,9 mnkr.

Protokollsutdrag

RS

Justerare:

Utdra gsbestyrka nde:
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/150
2 mars 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Ledningskontorets och serviceförvaltningens
verksamhetsplaner 2016
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns .

Härmed delges ledningskontorets och serviceförvaltningens respektive
verksamhetsplaner för 2016.

ret serviceförvaltningen

.?..e>ter In va !
RegiOndirir

~~ C/l/7/l/J/J/?~n1D
Karolina Samuelsson

Oflf f (/(/ tA/" '

Servicedirektör
Skickas till

Serviceförvaltningen/stab
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Inledning
Verksamhetsplanen är ledningskontorets övergripande styrdokument, vilket tillsammans med
budget tydliggör ramarna för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen riktar sig i första hand till
medarbetare inom ledningskontoret och syftet är att lyfta fram och synliggöra vad ledningen vill
uppnå under verksarnhetsåret.
Verksamhetsplanen är ett underlag för planering, ledning, styrning och uppföljning av
verksarnheten. Arbetet som bedrivs vid lednings kontoret ska ske i enlighet med
verksarnhetsplanen. Samtidigt ska det finnas utrymme för att också hantera nya frågor som kan
aktualiseras med kort varsel. I dessa fall är verksamhetsplanen ett viktigt underlag för att bedöma
och prioritera konsekvenserna av oW,a förändringar.
Syftet med verksamhetsplanen är att:
• Tydliggöra verksarnhetens inriktning, fokus och mål
• Vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten
• Underlätta överblicken av verksarnheten
• Vara ett underlag för uppföljning av verksamheten
Planen utgår från fakta och analyser som i huvudsak Bnns beskrivna i:
• Majoritetens avsiktsförldaring
• Strategisk plan och budget
• Reglemente för regionstyrelsen
• Koncernens styrkort
• Arsredovisning
• Månads- och delårsrapporter
• Policydokument och riktlinjer
• Resultatet i medarbetarenkäten
• Intern kontrollplan
Verksamhetsplanen tas fram av förvaltningens ledningsgrupp och beslutas av regionclirektören.
Verksamhetsplanen gäller för hela året och revideras vid behov. Planen anmäls till
regionstyrelsen.

3
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Vårt uppdrag
Vision
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
Strategier
Strategierna är viktiga vägval för att nå visionen och genomsyrar beslut och vägleder
ställningstaganden. Strategierna styr satsningar och prioriteringar under resterande mandatperiod.
Sex regionövergripande strategier har fastställts inom regionen som ska
bidra till att nå visionen:
o Vi agerar förebyggande för att möta framtidens utmaningar.
o Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred samverkan och har god kommunikation i alla
relationer.

o

Vi arbetar för att Region Gotland ska utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald. I det regionala utvecklingsarbetet har vi särskilt
fokus på miljö, folkhälsa, utbildning och förbättrat företagsklirnat.
Vi arbetar för att näringslivet ska utvecldas, sysselsättningen ska vara hög och vi värnar
om inomregional balans.
Vi prioriterar barn och ungdomar.

•
o

Värdegrund
Regionens kärnvärden är förtroende, omtanke och delaktighet, vill" vägleder oss i arbetet och
genomsyrar de tjänster vi erbjuder våra brukare och kunder. Den gemensamma värdegrunden
utgår från en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, tar ansvar, gör ett gott
arbete, lär sig och är delaktiga. Detta innebär att vi har arbetsplatser där människor trivs och
utvecldas och det ger nöjda gotlänningar.
Verksamhetside
Med utgångspunkt från en helhetssyn på aktuella samhällsfrågor ansvarar ledningskontoret för att
på uppdrag av regiondirektören stödja regionstyrelsen att leda, styra o<,h samordlla Region Gotlands
uppdrag.
Centrala åtaganden är att saklmnnigt bereda ärenden och strategiskt platlera, stödja gmoniförande,folja
IIPP och ana/yJ'era Region Gotlands verksamhet och utveclding.
Ledningskontoret strävar efter att skapa ett förtroendefullt, delaktigt och öppet ldirnat, samt ett
gott sanJJpel i alla relationer präglat av omtanke.

Uppdrag
Ledningskontoret ska på uppdrag av regiondirektören stödja regionstyrelsen i sitt ansvar för hela
regionens utveckling och ekonomiska ställning, samt den regionala utvecklingen.
Ledningskontoret arbete inriktas på:
•

Ledning, styrning och samordning av hela regionens ekonomi, personal och
verksamhet/ processer.

o

Strategisk planering (framtids frågor, omvärlds bevakning), samt uppföljning och analys.

•

Sakkunnig beredning av ärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde och av
regiongemensamma/ förvaltnings övergripande frågor.

4
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Koncernledningsgruppen
Regiondirektören är högst ansvarig tjänsteman och har ett samlat ansvar för koncernstyrningen i
regionen. Koncernledningsgruppen - KLG - arbetar på regiondirektörens uppdrag för att stödja
regionstyrelsen i att leda, styra och samordna Region Gotlands verksamheter.
Politisk avsiktsförklaring
Sittande majoritet presenterade efter valet en politisk avsiktsförldaring. Avsiktsförklaringens tre
områden genomsyrar verksamhetsplanen med perspektiven:
• Hållbar utveckling/ samhälle
• Investering för framtiden
• Trygga väWirden
Avsiktsförklaringen tar sitt uttryck i koncernens styrkort.

Koncernens styrkort
Syftet med styrkortet är att använda en strukturerad metod för styrning och uppföljning av
koncernen och förvaltningen utifrån vision och strategier. Syftet är också att säkerställa att fler
perspektiv än det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om vad som
skapar värde. I organisationens styrkort finns perspektiven: brukare/kund-, process-, ekonomi-,
medarbetare/ledar- och samhällsutvecldingsperspektivet.
Nytt styrkort/ modell är för närvarande under utveckling och beräknas fastställas av
region fullmäktige i april 2016.

Interna tjänster
I regelverket för serviceförvaltningen preciseras syfte, uppdrag och tjänster samt roll för
serviceförvaltningen och också ansvarsfördelningen med lednings kontoret.
Regelverket styr villm tjänster som serviceförvaltningen ska tillhandahålla och under villm
förutsättningar. Tjänsterna fördelas in i tre kategorier:
• Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster som beslutas av ledningskontoret
• Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster där tjänsterna är påverkbara till volym och
serviceförvaltningen ansvarar för att vid behov anlita underleverantörer.
• Övriga tjänster som varken är koncerngemensamma eller obligatoriska. Förvaltningarna
kan själva välja leverantör, serviceförvaltningen eller annan.

Omvärld och framtid
Omvärldsanalys
l det följande ges en översil,tlig bild av läget i omvärld och i Region Gotland

Omvärld: individualisering, urbanisering, polarisering, digitalisering, förändrad styrning EU,
miljö, konjunkturläget, demografi, regionfrågan, människor på flykt, alternativa utförare, id"burna
organisationer.
Ekonomi strukturella underskott, ökad kostnadsutveclding, stora resurser till välfard, komplex
och omfattande verksamhet, ojämnt utbud i jämförelse, positiv utveckling av skattekraft.

Medarbetare och ledare: bristande stolthet för Region Gotland i stort, stort engagemang i den
egna vardagen, stora pensions avgångar framöver, utmaningar bett kompetensförsörjning, brister i
ledarskap - finns rätt förutsättningar?, stort engagemang och stolthet.
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Verksamhet: kunskapsstyrning, resultatfokus, digitalisering/ e-tjänser, verksamhetsnära
utveckling, mer linje än process, behov av att tänka ny tt/ annorlunda, bäst i allt?
Brukare och kvalitet: allmänt nöjda brukare, begränsad brukarmedverkan, bristande
helhetsgrepp

Boende, besökare och företagare: allmänt bristande förtroende för Region Gotland,
påverkansmöjlighet?, ojämn tillgänglighet, service och mottagande.

Utveckling på sikt
Ledningskontorets arbete, roll och organisation utmanas ständigt utifrån vad som händer inom
koncernen, samt utifrån den utveckling som sker i det gotländska samhället i stort. Särskilda
områden att kraftsarnla kring framöver är bland annat det kärva ekonomiska läget,
koncernstyrningen, tillväxtfrågor, regionfrågan och det ökade antalet människor på flykt.

Verksamhetsplanering
Prioriterade övergripande utvecklingsområden för förvaltningen
Utveckla iedningskontoret
• Förtydliga och förankra bilden av lednings kontorets uppdrag och ansvar, samt utarbeta
och beskriva en utvecldad organisation som möter detta uppdrag och ansvar
• Översyn och förtydligande av roller och ansvar
• Översyn och förtydligande av interna och externa samverkansformer
• Tydliggöra samverkan med serviceförvaltningen
• U tveclda och beskriva "strateg" -begreppet
• Kartlägga och beskriva ledningskontorets omvärld
Ledning och kommunikation
Uppdrag och syfte
KOnJJ1Jllllikatio/l
• Initiera, driva, följa upp övergripande strategiskt viktiga kommunikations frågor för
Region Gotland
• Svara för övergripande policys, regler och ril<tlinjer inom kommunikationsområdet
• Svara för regionens grafiska profil
• Svara för övergripande, gemensamma kommunikationskanaler (hemsida, intranät,
personaltidning, samannonsering mm)
• Svara för produktion av gemensamt och övergripande kommunilmtionsmaterial
• Svara för regionövergripande sortiment av PR-material.
• Bidra i arbetet med att stärka Gotlands varumärke
• Svara för stöd och rådgivning i pressfrågor
Ledl1il1g
• Bereda och hantera förvaltningsledningsärenden
• Ge internt stöd genom assistent- och sekreterarfunktion
•

Samordna de interna processerna

Orgal1isatioflJl/llJed"lil1g, Regiol1al samverkal1s otb stifdsll7lklJfr (RSSS)
• Skapa förutsättningar för samordnad och effektiv kunskapsstyrning för evidensbaserad
praktil<
• På uppdrag av ledningsgruppen "Samordnad ledning och styrning inom RSSS, aktivt
förebygga problem och risker, förändra och förbättra för målgrupper som har behov av
samordnade insatser över professions- och ansvarsgränser.
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Bereda ärenden tillledningsgruppen "Samordnad ledning och styrning".
Initiera, driva och följa upp ärenden av samordningskaraktär.
På uppdrag av regiondirektören planera för, leda, styra och utvärdera långsiktigt,
komplext förändringsarbete som omfattar hela organisationen.
Förvalta Region Gotlands projektmodell

Prioriterat 2016

KotJltJlllnikatio n
•
Svara för strategiska kommunikations- och varumärkes utvecklings frågor som stöd i
regiondirektörens arbete med att utveckla koncernstyrningen
•
Utveckla hemsidan avseende responsiv design och stödja integrering med projekt som ex
digital lots
•
Svara för stöd (rådgivning och strategi) i särskilda projekt - asyImottaglling och arbete
med hållbar ekonomi
• Färdigställa grafisk manual för Region Gotland
• Etablera projektorganisation för det interna arbetet med Region Gotlands åtagande i
AImedalsveckan
• Driva och skapa plattform för utveckling av intranätet (finansiering av utveckling och
löpande drift)
Ledning
• Fokus på utvecklandet av ledningskontoret (se ovan)
• Anpassning av interna rutiner bl a utifrån nytt styrkort/ modell
OrganiJatiol1J11tlJedeling, Regional Jall11JerkallS oc/; JtbdJtmktllr
• Utforma den Regionala samverkans- och stödstrukturen mer i detalj, utveckla former för
kunskapsspridning, ta fram verksamhetsplan och göra strukturen känd. Fokus i kunskapsoch utvecklingsarbete i samverkan ska vara den verksamhetsnära effekten för barn,
elever, brukare, patienter och anhöriga så kallad evidensbaserad praktik.
• Inom ramen för strukturen analysera region Gotlands nuläge avseende psykisk ohälsa nationellt uppdrag
• Digitalisering - bidra till samverkan och samordning av utveckling och nationell
representa tion E- hälsa
• Uppdatera sammanställning av program och planer, ensa begrepp och defmitioner och
hitta former för en översiktlig, pedagogisk beskrivning av styrdokument, involvera
förtroendevalda
• Leda prioriterade förvaltningsövergripande organisations- och utvecklingsarbeten
• Utveckla former för en samlad översilet av omfattande komplexa projekt

Ekonomi, kvalitet och styrning
Uppdrag och syfte
• Bereda och stödja regionstyrelsen inom området koncernstyrning
• Skapa möjlighet för och säkra att koncernens styrkort följs och får avsedd effekt
• Övergripande utveckla regionens styrsystem
• Ansvara för planeringsprocessen, tidplaner, koncernmöten mm
• Ansvara för uppföljningsprocessen, rapporter, analyser, uppföljningsmöten mm
• Förvaltning av ekonomiska lnedel
• Ansvara för det strategiska upphandlingsarbetet
• Strategiskt planera, ge stöd, följa upp och analysera verksamhetens processer och ta
initiativ till strategiska utvecklingsinsatser
• Övergripande utveckla regionens organisation och processer
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Bereda och stödja regionstyrelsen inom området verksamhetsutveckling
U tvedda den lokala demokratin - öppenhet, tillgänglighet
Tillhandahålla och analysera demografisk information
Bistå i andra enheters uppdrag där enhetens specialistområden behövs

Uppdraget innefattar uppgifter avseende utredning, utveckling, ärendehanteting och
projektledning inom respektive område.
Prioriterat 2016
•
Få klart ett underlag till nytt styrkort som kan beslutas politiskt under våren 2016
Tillsammans med LK, KLG och de olika strategiska nätverken ska vi arbeta fram ett
nytt styrverktyg som kan beslutas i fullmäktige i april. Efterarbete i form av information
ut i nämnder/ förvaltningar, förändring av anvisningar och uppföljningsdokument,
förändring av strategisk plan mm
•

Ekonomiska förutsättningar 2017 och framåt
Ta fram underlag inför budgetberedningen maj 2016 som ger förutsättningar för beslut
som ger regionen möjlighet att få en verksamhet inom ramen för de resurser som finns.

e

Uppföljningsprocess
Följa upp den nya planeringsprocessen

e

Styrdokument
Göra ldart Policy för styrning och Riktlinjer för ekonomistyrning

e

Regionindelning
Medverka i arbetet inför ny regionindelning

HR
Uppdrag och syfte
Enheten har till uppdrag att leda, utveckla och följa upp övergripande personalstrategiska frågor
som:

e
•
•
•
•
e
•
e
e

Kompetensförsörjning
Ledarutveckling
Organisationsutvedtling ur ett medarbetar- och ledarperspektiv
Framtagande, förnyelse och implementeting av regionens samlade personalpolitik
Övergripande arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Regionstyrelsens förhandlingar inom arbetsgivarområdet
Lönebildning
Samverkanssystemet
IT-stöd inom HR-området

Prioriterat 2016
• Ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan
e Genomföra upphandling av företagshälsovård
e Ta fram reviderad lönepolicy samt handlingsplan lön 2016-2018
e Ta fram systemförvaltningsplan för HR-objektet
• Utvärdera medarbetarenkäten och ta fram beslut kring fortsättning
Administrativ utveckling, säkerhet och beredskap
Uppdrag och syfte
• Övergripande utveclding av administrativa gemensamma rutiner inom regionen.
e Övergripande ansvar för verksamheter inom SF som inte åvilar annan enhet inom LK
• Övergripande utvecltling av IKT-stöd (It- och KommunikationsTeknik)
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e
•

Övergripande försörjningsfrågor som lokalförsörjning inkl fastighetsfrågor och
lokalinvesteringar (ej exploateringsfastigheter) och transport/ fordons frågor
Övergripande ansvar för kris/katastrof och beredskap, säkerhet, risk/ sårbarhet samt
trygghet på Gotland.

Prioriterat 2016
• Framtagande av plan för långsiktig lokalfOrsörjning
Nuvarande lokalplanering utgår från insamlande av förvaltningarnas behov och omsätts
till 5-årig investeringsplan. Vi måste utöver det ha plan för långsiktigt lokalplanering som
utgår från/ingår i regionens gemensamma översiktliga samhällsplanering.
• Arbete med utveckling, infOrande och framförallt användning av digitala tjänster
för boende, besökare och företagare, liksom för interna tjänster
Vi har digitala tjänster som inte är kända eller inte används i beräknad omfattning.
Insatser för att konsolidera e-tjänster, nyttja det vi har och framförallt se till att vi får
värde (tillgänglighet, kvalitet och ekonomi) av användningen.
• Regional stabil tillgänglig digital infrastruktur som kan nyttjas för
samhällstjänster
Slutförande av fiberutbyggnaden och den fortsatta utbyggnaden av mobila nät samt
arbeta för tillförlitliga och robusta nät så vi kan nyttja dessa för samhällstjänster.
• Fortsatt arbete med genomförande av informationssäkerhetsstrategin
För att hantera information säkert, tillgängligt, skyddad och oförvanskad.
e Anpassning av arbete med kris- och katastrofberedskap
Till det förändrade omvärldsläget, bland annat pga asyl- och flyktingmottagandet, med
ökat fokus på civilsamhället, civilt försvar och samverkan med Försvarsmakten.
• Samverkan tryggare Gotland
Inom samverkan i Tryggare Gotland ta fram s k medborgarlöften inom ramen för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Polisen har anställt personer enbart
för detta 0wmmunpoliser). Kommunpolisens uppdrag är bland annat att driva det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med regionen, näringsliv
och lokalsamhället i övrigt.
Kansli
Uppdrag och syfte
• Ansvara för administrationen av sammanträdesapparaten runt regionfullmäktiges och
regionstyrelsens och dess utskotts möten.
• Bist,~ koncernen med juridisk granskning och rådgivning och företräda regionen vid
förhandlingar och i rättsliga processer.
• Arbeta med regionens övergripande utveckling av processerna för ärendehantering,
sammanträden och uppföljning.
• Arbeta med reformering av det regionala regelbeståndet och utformningen av regionens
författningssamling.
• Förvaltningsinternt stöd bl a !T-stöd och PR-material.

Prioriterat 2016
• Övergången pappers- digitalhantering till RS med W3D3 och Meetingsapplikationen
• Utveckla och kvalitetssäkra rutiner, arbetsbeskrivningar för LK/RS/RF
• Utveckla och främja nämndsekreterarnätverkets arbete
• Se över fulhlläktiges arbetsordning och främja unisona reglementen i Region Gotland
• Utveckla Kanslienheten till ett föredöme inom LK vad gäller interna rutiner,
inldusive arkivrutiner
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Näringsliv
Uppdrag och syfte
Enheten har till uppdrag att leda, styra och samordna regional utveckling genom att strategiskt
planera, initiera och genomföra insatser, ge stöd, följa upp och analysera utvecklingen inom
området näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling. Hantera medel för regionala
tillväxtåtgärder, EU:s strukturfonder samt diverse nationella initiativ inom området.
Prioriterat 2016
• Ta fram strategi för serviceutbud
Enheten ska med stöd av externa resurser ta fram ett förslag till geografiskt serviceutbud
på Gotland, med fokus på den offentliga service som tillhandahålls av Region Gotland.
Denna ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en strategi för det
geografiska serviceutbudet, vill{et ska vara en del i processen med en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin och hanteringen av den ekonomiska krisen.
• Utveckla kommunikations- och informationsarbetet
Som en del i både arbetet med företags klimatet och för att förbättra de interna
processerna, så kommer en Kraftsamling att göras rörande kommunikation kopplat till
näringslivsutvecklingsarbetet. En kommunikationsplan kommer att tas fram och
implementeras för att skapa struktur och fokus.
e Utveckla processerna rörande projektmedel
Som en åtgärd till följd av medarbetarenkäten och för att säkerställa kvalitet, effektivitet
och rättssäkerhet i hanteringen av de regionala tillväxtrnedlen så ska processerna rörande
hanteringen av dessa utvecklas. Detta utvecklingsarbete ska även ha ett tydligt
kundperspektiv med fokus på att förbättra information och återföring till och från såväl
regionstyrelse som projektägare.
• TiUväxtplan - internationalisering av besöksnäring, mat- och livsmedelsstrategi,
roretagsklimat, etc.
Arbetet med att ta fram en tillväxtplan och påbörja implementering kommer att vara i
fokus under året och ta en ansenlig del av tid och engagemang. Planen kommer att vara
styrande för inriktningen för tillväxtarbetet och hanteringen av resurser så som regionala
projektrnedel under de kommande åren, varför arbetet är högt prioriterad.
e Ta fram reviderad internationell strategi
Regionstyrelsen beslutade att revidera den internationella strategin i slutet av 2015 och
arbetet med detta kommer att genomföras under året. Det kommer att handla om såväl
inriktning och prioriteringen för arbetet samt Wmså även om arbetsformerna för arbetet
och rollfördelningen mellan både politik och tjänstemän samt mellan oWm nämnder,
förvaltningar och koncernbolag.
e Nytt samverkansavtal med Uppsala Universitet Campus Gotland
Ledningskontoret har i uppdrag att tillsammans med Uppsala Universitet Campus
Gotland ta fram förslag till ett dokument för strategiskt partnerskap mellan Region
Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland.
Arbetet sker i projektform och riktas mot tre utvecklingsområden:
1. Ökad ömsesidig kunskapsöverföring
2. Attraktiv universitetsö
3. Innovation, utveckling och forskning
• Det regionala kompetensförsörjningsarbetet vidareutvecklas
Under året leder ledningskontoret ett projekt för att analysera och utveckla det regionala
kompetensförsörjningsarbetet kopplat till kompetensplattformen. Projektet ska resultera i
en slutrapport med rekommendationer för ett förstärkt kompetensförsörjningsarbete
utifrån Gotlands förutsättningar. Arbetet är en del i tillväxtarbetet.

10

33
I,cdningskonto!"ct

Verksamhetsplan 2016

Samhällsbyggnad
Uppdrag och syfte
Enheten har till uppdrag att strategiskt planera, ge stöd, analysera och följa upp arbetet med en
hållbar samhällsutveckling på Gotland inom övergripande fysisk planering och exploatering,
infrastruktur, kommunikationer och bostadsförsörjning samt leda utvecklingen avekokommunen
i enlighet med politiskt antagna program och planer.
Prioriterat 2016
• Handlingsplaner för miljö och energi
Det nyligen antagna miljöprogrammet (2015) och energiplanen (2014) skall omsättas i
nämndspecifIka handlingsplaner. Enheten kommer att ha en viktig uppgift i detta arbete
som sakkunnig dialogpartner för att omsätta "teori till praktisk handling".
• Ny indelning av stat och regioner
Regeringen har gett Indelningskommitten i uppdrag att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska leda till väsentligt farre län och landsting. Kommitten
ska även analysera behovet aven samordnad regionindelning för vissa statliga
myndigheter. Utredningens förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft senast
den 1 januari 2023. Enheten har i uppdrag att ta fram ett underlag för Region Gotlands
remissvar under våren.

•

o

•

Transportinfrastrukturplaneringen 2018 - 2029
TrafIkverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029. Underlaget remitteras bl.a. till samtliga
län och utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen (våren 2016).
Regeringen ger därefter i uppdrag (sannolikt i slutet av 2016) till regionerna att ta fram
länsvisa regionala transportinfrastrukturplaner och till TrafIkverket att ta fram en nationell
transportinfrastrukturplan. Inom ramen för "En Bättre Sits" Qänen i östra Mellansverige)
ska en gemensam systemanalys i storregionala infrastrukturfrågor tas fram under 2016.
Bostadsförsörjning
Bostadsförsörjningen utgör som alltid en högprioriterad uppgift i
samhällsbyggnadsarbetet. Dyra insatslägenheter, brist på prisvänliga hyresrätter samt
bostäder för unga och nyanlända med uppehållstillstånd utgör faktorer som måste lösas
för att kunna erbjuda boenden av god kvalitet till alla i samhället.
Va ttenfrågo r
Vattenfrågor är en av enheten viktigaste arbetsuppgifter och bedrivs på olika plan och i
olika samverkanskonstellationer. Exempel på områden där enheten är inblandad är den
långsiktiga kommunala vattenförsörjningen, avsättande av vattenskyddsområden,
Östersjöarbetet etc.

folkhälsa och välfärd
Uppdrag och syfte
Enheten har till uppdrag att leda, styra och samordna regional utveckling med fokus på
utveckling inom välfardsomtådet genom att strategiskt planera, ge stöd, följa upp och analysera
utvecklingen inom områdena kompetensförsörjning och arbetsmarknad, follillälsa, mänskliga
rättigheter som jämställdhet, funktionsnedsättning, barns rättigheter, äldrefrågor,
tlyktingmottagande, integration och HBTQ-frågor samt lokal överenskommelse med ideburna
organisationer.
Prioriterat 2016
• Strategi för god och jämlik folkhälsa
Det folkhälsopolitiska programmet följdes upp under 2015 och rapporterades till
regionstyrelsen som gav ledningskontoret i uppdrag att leda en process för att ta fram
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gemensamma regionala strategier för god och jämlik hälsa att integreras i den kommande
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Arbetet inleds med att i samverkan med
förvaltningarna identifiera strategier för regionens egna verksamhetsotruåden. Under
hösten integreras processen i det externa arbetet med att ta fram förslag till RUS.
Avsikten är att strategierna för god och jämlik folkhälsa ska styra regionen via RUS,
styrkort och verksamhetsplaner.
Övergripande samordning och strategi för integration och mottagande av
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Ledningskontoret ansvarar för övergripande samordning och har i uppdrag att ta fram
förslag till regional strategi för integration. Under våren 2016 planerar kontoret för att
inventera behov, inte minst bland nyanlända samt besla:iva befintliga roller, uppdrag och
insatser i en nulägesanalys. Inför hösten är intentionen att synla:onisera
strategiutvecklingen med processen för att ta fram förslag till en RUS.
Handlingsplan fOr jämställdhetsarbete enligt CEMR:s deklaration inkluderande
bland annat våld i nära relationer
I december 2015 undertecknade regionen CEMR:s deldaration för jämställdhet. Nästa
steg är att inom två år lämna in en handlingsplan för utvecldingsarbete. Ledningskontoret
leder arbetet med stöd aven politisk referensgrupp. En del i arbetet är genomförd under
2015, nämligen regionens jämställdhetsplan i arbetsgivarrollen. Inför 2016 kommer bland
annat revidering av handlingsplan mot våld i nära relationer att föras in i planen för
jämställdhet.
SjälvmordsfOrebyggande program
Regionfullmäktige antog 2015 ett program för självmordsförebyggande arbete i Region
Gotland. Under 2016 kommer ledningskontoret att stödja genomförandet och följa upp
programarbetet. Kontoret kommer att erbjuda information och kunskaps spridning till
medarbetare samt i samverkan med andra aktörer även arbeta för höjd kunskap hos

•

•

•

Så hanterar vi våra uppdrag
Arbetssätt
Ledningskontorets arbete bygger på följande principer:
•

Projektarbete är ett strukturerat arbetssätt med olika kompetenser i team för en bra
helhet.

•

Strategiska nätverk knyter samman förvaltningarnas strategiska kompetenser, arbetar för
koncernnyttan på uppdrag av koncernledningsgruppen. Ledningskontorets roll är att ta
initiativ och leda - vara "spindeln i nätet".

•

För att samordna arbetet över enhetsgränserna finns två processgrupper; KUL och
RUL. Motivet är att skapa effektiva arbetsformer för ett bra helhetsresultat.
KUL: Koncernstyrning, utveckling och ledning med fokus på regionens interna
organisation
RUL: Regional utveclding och ledning med fokus på koncernstyrning och hela
regionens utveclding
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Organisation
Ett arbete har inletts med att utveclda ledningskontoret

se sid 6.

Förvaltningen har totalt cirka 50 tjänster som fördelar sig på enheterna:
Ledning och kommunikation:
Ekonomi, kvalitet och styrning:
HR:
Administrativ utveclding, säkerhet och beredskap:
Kansli:
Näringsliv:
Samhällsbyggnad:
Folkhälsa och väWird:

10 tjänster (3 vakanta+2 projekt/visstid)
4 ~änster
4 tjänster
8 tjänster
6 tjänster
8 tjänster (+1 projekt/visstid)
5 tjänster
5 ~änster

Medarbetare
Kompetens och ledarförsörjning

För att fortsatt kunna bedriva verksamhet medhög kvalitet krävs att förvaltningen klarar av att
sälaa framtida kompetens försörjning och ledarförsörjning. Förvaltningens förmåga att vara en
attraktiv arbetsgivare genom att kunna rekrytera, behålla och utveclda medarbetarna är avgörande
framgångs faktorer. Det samlade arbetet beskrivs gemensamt med serviceförvaltningen i
förvaltningens kompetens- och ledar försörjnings plan
Planen identifierar följande strategier för att säkra kompetensförsörjningen:
• Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
• Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
• Erbjuda konkurrensktaftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
• Säkra tillgången på ledare
• Karriärmöjligheter inom Region Gotland
• Attraktiv företagskultur
• Kompetenser i nivå med behov

Ekonomiska förutsättningar
Ekonomiskt ansvar och ramar

Det ekonomiska ansvaret följer linjeorganisationen. Ansvar och befogenheter utgår från
attestreglementet med tillämpningsanvisningar.
Budget 2016

Se separat dokument - Ledningskontorets internbudget.

Kommunikation
God kommunikation bidrar till att skapa omtanke, delaktighet och förtroende. Kommunikation
är ett strategiskt redskap för ledningen för att styra, leda och samordna organisationen.
Kommunikation är förutsättningar för att åstadkomma en förvaltningskultur med gemensamma
värderingar och en enhetlig profil.
Förvaltningsintern kommunikation

Intern kommunikation är dels ett viktigt styrinstrument, dels ett sätt att skapa delaktighet. Det är
också ett betydelsefullt sätt att skapa en gemensam förvaltningskultur och förståelse för alla delar
inom förvaltningen.
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Regionintern kommunikation

Kommunikationen ska hjälpa till att bygga och stärka bilden av ledningskontoret i rollen att leda
styra och samordna Region Gotlands uppdrag. Den ska också underlätta förståelsen för
förvaltningens uppdrag och ansvar.
Extern kommunikation

Extern kommunikation riletar sig åt medborgare, politiker och allmänheten. Kommunikationen
ska bidra till att stärka varumärket Gotland och medborgarnas förtroende samt upplevelsen av
Region Gotland som en attraktiv arbetsgivare

Samverkansformer
Medbestämmandet har tre nivåer; medarbetaren, arbetsplatsträffar och samverkansgruppen.
Medarbetarens möjlighet att påverka

På medarbetarnivå har vi medarbetarsamtal och lönesamtal som de viktigaste verktygen.
Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffen är den gemensamma formen för medbestämmande. Det är kontorets vilctigaste
forum för information, dialog och inflytande. Delaktighet i kontorets gemensamma
angelägenheter är en rättighet och en skyldighet för medarbetarna. Samtliga medarbetare ska delta
i arbetsplatsträffar.
Ledningskontoret har två former avarbetsplatsträffar:
1. Enhetsmötet avhandlar med utgångspunkt från kontorets verksamhetsplan
gelnensamma verksamhetsfrågor, gemensamma angelägenheter och planerar,
strukturerar och följer upp enhetens arbete. Arbetsmiljöfrågor ska hanteras vid mötet.
Alla enhetens medarbetare deltar och mötesfrekvensen ska vara regelbunden och minst
10 möten per år. Enhetsmötet är arbetsplatsträff i enlighet med samverkansavtalet och
ska genomföras i enlighet med det.
2.

Kontorsrnötet som avhandlar kontorets gemensamma angelägenheter och planerar,
strukturerar och följer upp hela kontorets arbete. Alla medarbetare vid kontoret deltar.
Kontorsrnöten hålls i form av frukostrnöten, samt två-tre gånger per år i form av
konferenser med fokus på kontorets planering.

Samverkansgrupp

Kontorets samverkansgrupp är forum för dialog och samverkan mellan arbetsgivaren/kontorets
ledning och de fackliga organisationerna TCO och SACO. Kontorets skyddsombud deltar också.
Samverkansgruppen sammanträder en gång per månad. Samverkansavtalet är utgångspunkt.

Revidering och uppföljning av planen
Verksamhetsplanen gäller från 1 januari till 31 december och revideras planenligt en gång årligen
eller om behov uppstår. Verksamhetsplanen är en del i förvaltningens ledningsarbete och följs
upp regelbundet.
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Serviceförvaltningen

Inledning
Verksamhetsplanen är service förvaltningens övergripande styrdokument, vilket tillsammans med
budget tydliggör ramarna för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen riktar sig i första hand till
medarbetare inom serviceförvaltningen och syftet är att lyfta fram och synliggöra vad ledningen
vill uppnå under verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen är ett underlag för planering, ledning, styrning och uppföljning av
verksamheten. Arbetet som bedrivs vid serviceförvaltningen ska ske i enlighet med
verksamhetsplanen. Samtidigt ska det finnas utrymme för att också hantera nya frågor som kan
aktualiseras med kort varsel. I dessa fall är verksamhetsplanen ett viktigt underlag för att bedöma
och prioritera konsekvenserna av olika förändringar.
Syftet med verksamhetsplanen är att:
• tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus och mål
• vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten
• underlätta överblicken av verksamheten
• vara ett underlag för uppföljning av verksamheten

Planen utgår från fakta och analyser som bland annat finns beskrivna i:
•

f\Jajoriteten:-; ;l\'~ikbr<")rkbri!lg

•

Strategi:..;k pbn och budget (i)[ RegioJl t ;ol"iand

•

Regelverk C()r :..;cn'iceriin'nltningL'n

•

l :()r\ :dlllingcn;; :..;tyrkor!

•
•
•

Regi(lJl (;()!!nnd:..; ar:..;rl'd(l\"i:";11ing
i\f:1nad~" och dclar:..;rapportn

Policydokument och riktlinjer

Verksamhetsplanen tas fram av förvaltningens ledningsgrupp och beslutas av servicedirektören
efter dialog med regiondirektören. Verksamhetsplanen gäller för hela året och revideras vid
behov efter 6 månader.

Verksamhetsplanen föredras för regionstyrelsen som ett informationsärende under januari
månad.
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Vårt uppdrag
Uppdrag enligt reglemente
Regionens gemensamma serviceförvaltning, som gentemot regionens olika verksamheter
utför uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad intern service och produktion inom områdena
ledningsstöd, !t/Tele, måltidsförsörjning och logistik enligt regionfullmäktiges beslut.
Verksamhetside
Som en del av Region Gotland utvecklar och erbjuder serviceförvaltningen effektiva tjänster som
skapar värde för kunden.
Vision
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
Värdegrund
Regionens kärnvärden är förtroende, omtanke och delaktighet, vilka vägleder oss i arbetet och
genomsyrar de tjänster vi erbjuder våra brukare och kunder. Den gemensamma värdegrunden
utgår från en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, tar ansvar, gör ett gott
arbete, lär sig och är delaktiga. Detta innebär att vi har arbetsplatser där människor trivs och
utvecklas och det ger nöjda gotlänningar.
Politisk avsiktsförklaring
Sittande majoritet antog efter valet en politisk avsikts förklaring. Avsiktsförklaringens tre områden
genomsyrar verksamhetsplanen med perspektiven:
• Hållbar utveckling/ samhälle
• Investering för framtiden
• Trygga väWirden

Regler för resultatenheter
Serviceförvaltningen är en resultatenhet, vilket innebär att verksamheten finansieras gen01TI

intäkter från våra kunder. Modellen ska bidra till ökad effektivitet genom kostnadsmedvetenhet
och möjlighet till styrning. Enligt regler för resultatenheter inom Region Gotland ska internpriser
baseras på självkostnadskalkyler. Med självkostnad avses samtliga kostnader som är förenade med
framtagandet av tjänsten och varje tjänst ska bära sina egna kostnader.
Regler (i r re:-;ull,l!elll1l'tl'r i :-;ill helhet

Regelverk
I Regelverk för Service förvaltningen i Region Gotland, regleras och preciseras syfte, uppdrag och
tjänster samt roll och ansvarsfördelning.

Regelverket styr vilka tjäns ter som service förvaltningen ska tillhandahålla och under vilka
förutsättningar. Tjänsterna fördelas in i tre kategorier:
•
•
•

K.oncerngemensamma, obligatoriska tjänster,
K.oncerngetTIensamma, obligatoriska tjänster där ~änsterna är påverkbara till volym och
service förvaltningen ansvarar för att vid behov anlita underleverantörer.
Övriga tjänster som varken är koncerngemensamma eller obligatoriska. Förvaltningarna
kan själva välja leverantör, serviceförvrutningen eller annan.
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Historia, omvärld och framtid
Fem år i sammandrag
2011

Ett förvaltningsövergripande arbete med att införa lean påbörjades. Förberedelser för att, på
uppdrag av ledningskontoret, inrätta en regiongemensam kundtjänst. Konkurrensutsättning av
måltidsverksamheten, städverksamheten samt förberedelser för att hantera en
konkurrensutsättning av lT- och teletjänsterna. Ombyggnationer av kök påbörjades som ett led i
att öka kvaliteten på måltiderna.
2012

Aret präglades av fokus på ekonomi och återhållsamhet, men med bibehållen kvalitet i leverans.
Sjukvårdsstädning och måltider till sjukvården prisades, och var i toppIdass i riket.
Hjälpmedelscentralens lokaler byggdes ut för att kunna få in varuförsörjning under samma tak.
Regiongemensam kundtjänst startade och omformades under året. lIT-verksamheten
konkurrensutsattes, men blev kvar i egen regi, med krav på effektiviseringar motsvarande 5 mnkr.
Uppdrag att organisera regionens gemensamma fordonshantering.
Stor omsättning i ledningsgruppen under året.
2013

Tillsammans med ledningskontoret påbörjas arbetet med att ta fram ett regelverk för
serviceförvaltningen. Översyn av organisationen för ledningsstöd. Svenska
kommunalarbetareforbundet varslar om strejk för förbundets medlemmar inom bland annat
måltids försörjning och städverksamheter. Parterna kom överens innan sttejken bröt ut. Påbörjade
migrering till Windows 7 på regionens datorer. Fordonsorganisationen sjösattes.
2014

Regelverket för semceförvaltningen antas och implementeras. Avdelningen för ledningsstöd
delas i två; HR och medborgarservice samt ekonomi och kansli. Fortsatt satsning på
måltidsupplevelsen genom renovering av kök och uppfräschning av restauranger.
2015

Stora utmaningar i regionens ekonomi leder till ett åtgärdspaket med stopp för bland annat resor
och utbildning. Utökning av förvaltningens tjänster inom bland annat hjälpmedel, vårdnära
service samt samlad ekonolTIiadministration rörande asylsökande. Implementeringen av nytt

HR-system kantas aven hel del problem. Utvärdering ave-handel för livsmedelsinköp inom
måltidsorganisationen. Utveckling av samarbetet med ledningskontoret rörande bland annat
stabsfunktionerna.
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Omvärldsanalys
Omvärldens förändringstakt blir allt högre och påverkar hela Region Gotland på flera olika sätt.
Regionens kärnverksamheter påverkas starkt och därmed ställs stora krav också på
serviceförvaltningen.
På övergripande nivå märks krafter som globalisering, demografi, klimatförändring och nya
tekniker. Närmare trender som påverkar regionen och också serviceförvaltningen är bland annat
ökade krav på välfärden, generationsskiftet, ökad brist på chefer, ökade krav på teknikstöd, ett
mer aktivt näringsliv och ökad urbanisering.
Dessa trender och förändringar påverkar också service förvaltningens tjänster bland annat inom
service till medborgarna i form av måltidsservice, e-tjänster, hjälpmedel med mera, men också de
administrativa tjänsterna.
En spaning på andra kommuner och landsting visar att serviceorganisationer organiserar sig med
en väg in även för den interna servicen, detta för att sätta kundens behov i centrum. Samarbetet
mellan organisationer ökar för att dra stordriftsfördelar. E-handel införs på bred front. E-tjänster
och självservice ökar. Den generella trenden visar en ökad paketering av tjänster som underlättar
kundens vardag.
Morgondagens medarbetare ställer andra krav på arbetet och arbetsplatsen än vad dagens
medarbetare gör. Stödtjänsterna måste därför följa med i utvecklingen och anpassas.

Framätblick
Enligt serviceförvaltningens chefer är det följande områden som är viktiga för förvaltningens
arbete framåt.

Tillsammans vill vi att förvaltningen ska kännetecknas av:
•

Kompetenta, stolta medarbetare som har ett trevligt och professionellt bemötande

•

Vi är en resurs och tillgång som bidrar till nytta för regionen som helhet

•

Flexibilitet - vi lyssnar på kunderna och utvecklar

•

Proaktivitet - vi ligger långt fram i utvecklingen av tjänsterna

•

Förtroende - vi håller vad vi lovar

~änster

utifrån deras behov

För att n§ dit identifierades följande viktiga utvecklingsomr§den:
•

•

Tydliggöra innehållet i våra överenskommelser avseende tjänsteinnehåll samt roller och
ansvar, så att vi hamnar på samma nivå som kunden gällande förväntningar på tjänster
Ökad vi-känsla inom serviceförvaltningen och förståelse för varandras avdelningar och
verksamheter

•

Balansera regionnyttan och kundens behov på ett tydligt sätt

•

Tydlig prissättning och marknadsföring av tjänsterna

•

Bättre samarbete med ledningskontoret när det gäller processer och styrning inom de
olika områdena/ tjänsterna

•

Synliggöra vad vi kan

•

Ta plats, ta för oss, ligga i framkant

•

Ifrågasätta oss själva

•

Gå från stuprör till process tänkande

•

Arbeta med långsiktig planering både internt och mot kund
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Följande framg~ngsfaktorer ska säkra att det händer:
•

Tydliga direktiv och prioriteringar

•

Skapa en verksamhetsplan med tydliga aktiviteter och mål med mätetal och uppföljning

•

Uppföljning på bland annat frukostmöten

•

Skapa projekt för att arbeta med aktiviteterna tillsammans

•

Tydlig styrning och engagemang

•

Arbeta för att stärka relation med ledningskontoret

•

Välj ut prioriterade områden

Strategisk plan
Strategierna är viktiga vägval för att nå visionen och genomsyrar beslut och vägleder
ställningstaganden. Strategierna styr satsningar och prioriteringar under resterande mandatperiod.
Sex regionövergripande strategier har fastställts inom regionen som ska
bidra till att nå visionen:
• Vi agerar förebyggande för att möta framridens utmaningar.
• Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred samverkan och har god kommunikation i alla
relationer.

•

Vi arbetar för att Region Gotland ska utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald. I det regionala utvecklingsarbetet har vi särskilt
fokus på miljö, folkhälsa, utbildning och förbättrat företagsklimat.

•

Vi arbetar för att näringslivet ska utvecklas, sysselsättningen ska vara hög och vi värnar
om inomregional balans.

•

Vi prioriterar barn och ungdomar.

Serviceförvaltningen kommer de närmaste åren att fokusera på utveckling i de olika perspektiven.
Utveckling av modeller och processer som syftar till att lättare möta kundernas behov, utveckling
av processer för ökad effektivitet och i lämpliga fall kvalitet, utvecklingsmöjligheter för
medarbetare samt utveckling aven väl fungerande prismodell.
Serviceförvaltningens strategiska plan i sin helhet
Styrkort
Syftet med styrkortet är att använda en strukturerad metod för styrning och uppföljning av
koncernen och förvaltningen utifrån vision och strategier. Syftet är också att säkerställa att fler
perspektiv än det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om vad som
skapar värde. I organisationens styrkort finns perspektiven: brukare/kund-, process-, ekonomi-,
medarbetare/ledar- och samhällsutvecklings perspektivet.
Förvaltningens styrkort gäller till dess att nytt regionstyrkort tagits fram. Därefter påbörjas arbetet
med nytt s tyrkort för serviceförvaltningen.
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Verksamhetsplanering
Tjänster och processer
Fokus har i huvudsak legat på optimering av respektive verksamhets interna processer. Med
inriktning mot processonentering, ligger fokus under kommande år på att utse ansvar för- samt

definiera och utveckla verksamhetsöverskridande processer. Utvecklingen av processer och
tjänster ska utgå från nyttan för koncernen och kundernas behov.

Tjänsteområden
Måltidstjänster
Syfte
Genom en samordnad och effektiv planering, produktion, leverans och servering av mat och
måltider bidra till att kunden lyckas i sitt uppdrag.
Prioriterad utveckling
• Fördjupad kunddialog och samarbete för kravställning och ökade utvecklingsmöjligheter.
• Ombyggnationer för ökad kvalitet
• Samordna avdelningens menyprocess för stabilitet, säkerhet, kvalitet och ökat utrymme för
förbättringsarbete.
• Säkerställa specialkostproduktion och leverans för stabilitet, säkerhet och kvalitet.
• Kompetensförsörjningsstrategi för kvalitetssäkring.
• Utveckla den interna kommunikationen.
Il -teletjänster

Syfte
Samordnar och standardiserar IT för regionens bästa totalekonomi och erbjuder
kostnadseffektiva tjänster inom IT och telefoni till Region Gotlands förvaltningar
Prioriterad utveckling
• Ta fram former för stöd till förvaltningarnas verksamheter i deras verksamhetsutveckling.
• Fördjupad kunddialog och samarbete för kravställning och ökade utvecklingsmöjligheter
• Påbörja en modernisering av kontorsstödet, utskriftshantering, e-post
• Ta första stegen mot en effektiv och modern e-tjänsteplattfonn för medborgare och
medarbetare.

• Säkerställa en kompetensväxling inom ITT-organisationen för att få bästa möjliga effekt.
Städtjänster

Syfte
Städtjänsten ska leverera effektiv städning till våra kunder med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Prioriterad utveckling
• Gemensam modell för uppföljning av utfört arbete
• Översyn av modell för gemensam styrning och ledning
• I samverkan med HSF utveclda tjänsten vårdnära service
• Utveckla mer av konsultativ roll som stöd vid nybyggnation och renoveringar av lokaler. I
samverkan med TKF.
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Transport- & fordonstjänster

Syfte
Leverera effektiva transporter och fordon till våra kunder med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Prioriterad utveckling
• Fokus kommer att vara att få till optimala körrutter och anskaffa fler miljöfordon.
• Ta fram former för avveckling av leasingfordon.
Vaktmästeritjänster

Syfte
Utföra effektiva vaktmästeritjänster till våra kunder med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Prioriterad utveckling
• Fokus på att effektivisera materialhanteringen med fokus på hela livscykeln ur ett
miljöperspektiv
HR-tjänster

Syfte
Ge råd och stöd till chefer inför beslut samt se till att vi lever upp till arbetsgivarens ansvar.
Se till att korrekt lön utbetalas enligt avtal.
Prioriterad utveckling
• Gränsöverskridande processer HR/Lön.
• Digitaliserade flöden.
• Få med medarbetarna i arbetet med att skapa gemensam målbild
• Kompetensutveckling.
• Säkerställa fortsatt implementering av nya moduler i HR-systemet.
Ekonomitjänster

Syfte
Erbjuda chefer konsultstöd inom ekonOIni och ekonomiadministration för regionens
verksamheter.

Prioriterad utveckling
• Ekonomen ska utvecldas i sin roll och tydligare bidra till utvecklingen av ekonomifunktionen
och få möjlighet att vara ett utmanande stöd till chefer i verksamhetsstyrningen.
Anskaffningstjänster

Syfte
Enligt lagar, regler och avtal upphandla och tillhandahålla kvalitetssäkrade varor och tjänster
utifrån kundernas behov.
Prioriterad utveckling
• Upphandling: Öka avtalstroheten, följsamheten mot avtal till exempel genom att implementera
systemet Inyett och tillsätta central avtalscontroller
• U tbilda och certifiera inköpare inom regionen
• Fortsatt utveckling ave-handel
• Arbeta för att samtliga upphandlare blir certifierade enligt SOL
• Hjälpmedel: Vara en aktiv del av hjälpmedelsverksamheten i Region Gotland och utifrån
kundens behov vara en del i kommande väH:-irdsteknologi
• Varuförsörjning: Tillhandahålla varor med funktionalitet, kvalitet och upphandlade enligt LoU
som motsvarar kundens behov

Region

Gotland

46
Verksamhetsplan 2016

Serviceförvaltningen

10
(20)

Kommunikations- och informationstjänster

Syfte
Bistå chefer och projektledare med strategiska kommunikationsinsatser samt rådgivning inom
grafisk form och webb. Att slussa medborgaren och medarbetaren korrekt till regionens tjänster.
Prioriterad utveckling
• Öka verksamhetskunskapen genom att utveckla gränssnittet och stärka samarbetet mellan

regionupplysning och övriga verksamheter.
• Fortsätta arbetet med att utveckla tjänstepaketet samt det konsultativa och proaktiva
arbetssättet.
Kanslitjänster

Syfte
Tillhandahålla kanslifunktion och handläggning för myndighetsutövning samt lagstadgad
verksamhet.

Prioriterad utveckling
• Revidera kansliets tillsynsfunktion. Digitalisera ärendehanteringen för nämndadministration
• Utveclda samarbetsformerna med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att förbättra
patientnämndens bidrag till patientsäkerhet.
• Genomföra informationsträffar och besök hos socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Evenemang

Syfte
Tillhandahålla en organisation för att leda, samordna och genomföra evenemang.
Prioriterad utveckling
• Utarbeta och implementera projektorganisation av evenemanget .t\lmedalsveckan.
• Bygga upp ett valkansli inför nästa val med god kompetens
• Planera för en effektiv valorganisation
• Säkra kompetensen av funktionärer inför nästa val.
Registratur- och arkivtjänster
Syfte
Tillgänglighet av dokument enligt offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Vårda dokument för
eftervärlden.
Prioriterad utveckling
• Fördjupa kunddialoger mot nämnder! förvaltningar
• Papperslös diarieföring
• Uppbyggnad ave-arkiv

Prioriterade utvecklingsområden för förvaltningen
Utifrån ovan angivna utvecklingsområden för varje tjänsteområde och de behov som finns för

förvaltningen som helhet är följande förvaltningsgemensamma utvecklingsområden prioriterade
•
•

•
•

Modell för kunddialoger som ger bra giUnd för överenskommelser och uppföljning för
samtliga tjänsteområden. Modellen ska vara enkel och tydlig för kunden.
U tveclda och identifiera nyckeltal och indikatorer som ska användas för att mäta kvalitet
och effektivitet i de tjänster och processer som drivs av serviceförvaltningen. Dessa ska
användas i uppföljning och analys.
Övergripande beskrivning av det n'-stöd som krävs för arbete som drivs inom
förvaltningens ansvar, Nulägc, framtida behov och aktivitetsplan för åtgärder.
Beskrivning av vilken dokumentation som ska föras i förvaltningen samt var den ska
lagras och arkiveras.
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Modell som beskriver hur vi tar fram, beslutar utvecklar och förvaltar tjänster och
tjänstekatalog.
Modell för förvaltningsgemensam introduktion för serviceförvaltningen
Etablera en central ekonomiadministration för ekonomiska medel från l'vligrationsverket
rörande asylsökande
Utveckla de olika supportfunktioner som finns inom serviceförvaltningen så att de
uppfattas mer som en support och en väg in för våra kunder
Ta fram en samlad beskrivning av SFs lokaler. Nuläge, framtids behov och
utvecklingsbehov.
Säkra införandet av det nya HR-systemet så att alla funktioner som beslutas fungerar i
praktiken.
Säkra ett kvalitativt byte av !T-plattform och mailverktyg
Utvärdering av pilotprojekt och förslag till beslut om fortsatt utveckling av tjänsten
vårdnära service.

•

Utvärdering för att se om vi har nått målen samt underlag för beslut om fortsatt hantering
avseende fordonsorganisationen.

Så hanterar vi våra uppdrag
Kunddialoger och överenskommelser
För att säkerställa att de tjänster som förvaltningen levererar möter kundernas behov genomförs

löpande kunddialoger. Dialogerna ligger till grund för skriftliga överenskommelser som reglerar
innehållet i tjänsterna samt ger underlag för utveckling och uppföljning.
Varje avdelning ansvarar idag för sina egna kunddialoger och överenskommelser. Detta har lett
till att regionens verksamheter möter serviceförvaltningen på olika sätt för olika tjänster. Detta
har bland annat lett till ökad otydlighet och osäkerhet i vad som kan och ska förväntas av
förvaltningens tjänster.

Under året ska förvaltningen se på möjligheterna till en gemensam kunddialogmodell för våra
tjänster. Syftet med en gemensam modell är att fånga upp frågor på samtliga nivåer - strategisk,
taktisk och operativ nivå. En gemensam modell säkerställer att förvaltningen får en tydlig bild
över kommande behov av våra tjänster och att våta medarbetare har rätt kompetens.
Servicenivå

Serviceförvaltrungens medarbetare möter framförallt interna kunder, vilka är representanter från
regionens alla verksamheter. Varje medarbetares agerande påverkar bilden av såväl

serviceförvaltningen som Region Gotland. Förvaltningens serviceriktlinjer syftar till att fokusera
på vad som är viktigt och skapa enhetligt agerande gentemot våra kunder.

IT-utveckling
Den digitala utvecklingen är snabb och ger stora möjligheter att effektivisera och också
kvalitetshöja förvaltningens arbete. Serviceförvaltningens verksamheter stöttar i huvudsak andra
förvaltningars verksamhet vilket förutsätter IT -system som ger stöd både till förvaltningens
interna arbete liksom till dem vi är till för.
Fokus under 2016 och framåt är effektivisering gen01TI digitalisering av fräl11st adnurustrativa
processer samt att implementera systemförvaltningsmodellen för egenägda system.
Under 2016 ska en uppföljning av IT verksamheten i egen drift ske. Arbetet kommer att drivas i
nära samarbete med ledningskontoret. För att ge en bättre grund för utveckling och prioritering
av den egna IT-utvecklingen kommer en förvaltningsgemensam IT -plan att tas fram som
komplement till verksamhets planen.
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Medarbetare och organisation
Serviceförvaltningen organiserar sina tjänster inom fem avdelningar som stöds aven central
stabs funktion med ekonomistöd, HR-stöd, kvalitet samt administrativt stöd.

Ny sammanslagen organisation frän 1 februari 2016

Förvaltningen har totalt cirka 535 medarbetare som fördelar sig på avdelningarna:
IT-tele: 60 medarbetare
HR- och medborgarservice: 85 medarbetare
Logistik: 190 medarbetare
Måltidsförsörjning: 130 medarbetare
Ekonomi och kansli: 70 medarbetare
Cirka 500 av förvaltningens medarbetare är tillsvidareanställda och 73 procent är kvinnor.

Kompetens- och ledarförsörjning
För att fortsatt kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet till regionens verksamheter krävs att
förvaltningen klarar av att säkra framtida kompetensförsörjning och ledarförsörjning.
Förvaltningens fönnåga att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna rekrytera, behålla och
utveckla medarbetarna är avgörande framgängsfaktorer.
Det samlade arbetet beskrivs i förvaltningens kompetens- och ledarförsörjningsplan.
Planen identifierar följande strategier för att säkra kompetensförsörjningen:
• Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
• Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
• Erbjuda konkurrenskraftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
• Säkra tillgången på ledare
• Karriärmöjligheter inom Region Gotland
• Attraktiv företagskultur
• Kompetenser i nivå med behov
Jämställdhet och ickediskriminering

I den politiska avsiktsförklaringen lyfts bland annat fram att kvinnor och män ska kunna välja att
arbeta heltid, kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
samt att regionen ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader.
Alla medarbetare i serviceförvaltningen ska uppleva lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Alla ska också uppleva att de
har den sysse!sättningsgrad som önskas och sjuktalen ska inte över stiga 4,5 procent oavsett kön.
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förvaltningens cirka 500 tillsvidareanställda medarbetare arbetar 25 procent deltid, flertalet av
dessa är l",innor och i huvudsak anställda inom måltid- respektive städverksamheten. 27
personer, övervägande kvinnor, har anmält att de önskar utökad sysselsättningsgrad.

l\V

Om heltid som norm införs i regionen, skulle detta innebära en stor utmaning för framför allt
måltids- respektive städverksamheten, där flertalet deltidsanställda arbetar.
Lönestruktur

Förvaltningens lönekardäggning visar att kvinnorna har 93 procent av männens lön. En
förklaring till löneskillnaderna är att många kvinnor arbetar inom måltidsförsörjning och
städverksamhet där löneläget är lägre jämfört med arbeten där män arbetar.
Vid rekrytering av vissa svårrekryterade befattningar har förvaltningen svårt att matcha
lönekraven från sökanden från fasdandet. Det finns även en trend att arbetsgivare på Godand i
högre grad än tidigare erbjuder högre löner än regionen gör för likvärdiga befattningar.
Serviceförvaltningen behöver i högre omfattning kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner för att
kunna lyckas rekrytera och behålla medarbetare.
Arbetsmiljö och hälsa

En kardäggning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen har genomförts. Som
ett resultat av kardäggningen har bland annat en utbildning i samverkan genomförts.
Förvaltningen behöver på ett mera systematiskt sätt arbeta med uppföljning av
arbetsmiljöarbetet.
Medarbetarenkäten och hällbart medarbetarengagemang

Som ett led i att följa upp medarbetarnas upplevelse av motivation och engagemang samt trivsel
och arbetsglädje genomförs årligen en medarbetarundersökning.
2015 hade serviceförvaltningen en svars frekvens på 91 procent vilket ger en god relevans åt
resultatet och en bra grund att arbeta vidare utifrån.

4,06

76

Enkäten innehåller också delar som tillsammans utgör indexet Hållbart medarbetarengagernang.
Engagemang är en av de viktigaste förutsättningar för en organisations förmåga att nå goda
resultat och i personalintensiva verksamheter är detta extra tydligt. Det är därför avgörande för
serviceförvaltningen att skapa ett gott medarbetarengagernang.
Medarbetarengagemanget ger en bild av medarbetarnas förutsättningar att göra sitt bästa för
organisationen, viljan att göra det lilla extra. Som chef och ledare är en av de viktigaste

uppgifterna därför att skapa förutsättningar för engagemang för var och en av förvaltningens
medarbetare.
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Med utgångspunkt i enkätresultatet har följande områden identifierats som viktiga för
förvaltningen att utveckla framåt:
• Stämningen på arbetsplatsen
• Att kunna rekommendera arbetsplatsen och regionen som arbetsgivare
• U pplevda karriärmöjligheter
• Ledarskapet med fokus på att
o ta tag i problem och konflikter som rör relationer
o behandla motsättningar öppet och ärligt
o visa uppskattning
o ta tillvara förslag och synpunkter
Förvaltningens samtliga chefer har tillsammans pekat ut följande områden som avgörande för
chefsgruppen framåt.
• Effektiva rutiner
• Arbetet med mål
• Hinna göra ett bra jobb

Ekonomistyrning
ICostnaderna för regionens verksamheter har ökat dramatiskt under de senaste åren.

Regionstyrelsen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att rädda ekonomin och skapa
förutsättningar för en hållbar ekonomi för 2016 och framåt.

Dell ekollomiska alIalyselI bar visat att läget är all1iarligt eftersom regiollells kostllader stiger betydligt sIIabbare äll
i"täkterna. Att regio"ens ekollomi lIärmade sig ett krisläge stod klart IJårell 2015.
Beslut om åtgärder med tre tidsperspektiv har fattats.
Akut åtgärdspaket 2015.
Generell besparing för nämnderna motsvarande 1 procent av nettobudget 2016.
Långsiktiga åtgärder som ska ge effekt från 2017 och framåt.
I nuvarande situation är ledarskapet av yttersta vikt. Alla måste arbeta med att hitta
kostnadseffektiva lösningar. Samarbete och samordning ska ske över förvaltningsgränserna i alla
situationer där möjligheten finns. Serviceförvaltningens tjänsteutbud ska nyttjas när så är möjligt.
Ekonomiskt ansvar och ramar

Det ekonomiska ansvaret följer linjeorganisationen. Samtliga avdelningar har en nollbudget.
Regionstyrelsen beslutar ärligen om förordnade av beslutsattestanter. Servicedirektören har rätt
att under året göra nödvändiga förändringar i attestförteckningen. Ansvar och befogenheter utgår
från attestreglementet med tillämpningsanvisningar.
Prisrnodeller och finansiering

Serviceförvaltningen är en renodlad resultatenhet, vilket innebär att verksamheten finansieras
genom intäkter frän övriga förvaltningar och driftramen är därmed noll. Verksamhetens
omslutning, inklusive interna poster, uppgår till ca 500 mnkr. Service förvaltningen arbetar
kontinuerligt med att utveckla och anpassa tjänsternas omfattning och utformning efter
kundernas behov.
Ett av målen lned att intäktsfinansiera det interna stödet är att få ett optimalt resursutnyttjande ur

ett koncernperspektiv. Produktionen av stödtjänster ska motsvara de interna kundernas
efterfrågan. För att undvika suboptimering har regelverket för serviceförvaltningen regleras när
l11an är tvungen att köpa tjänster internt och när man får anställa själv eller upphandla externt.
Koncernnyttan ska gå före kundnyttan och enkelhet före exakthet.
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Självkostnadsbaserad prissättning

Enligt reglerna för resultatenheter inom Region Gotland ska internpriser baseras på
självkostnadskalkyler.
Med indirekta kostnader avses kostnader som inte kan hänföras direkt till en specifik tjänst.
Indirekta kostnader uppstår således i gemensamma funktioner som nyttjas aven eller flera
tjänster.
Serviceförvaltningen har gemensamma funktioner, indirekta kostnader, på tre nivåer.
1. Förvaltningsledning/ stab
2. Avdelningsledning
3. Enhetsledning
De indirekta kostnaderna fördelas stegvis mellan nivåerna. Det innebär att kostnaderna för nivå
ett fördelas på nivå två. Därefter fördelas de samlade kostnaderna för nivå ett och två till nivå tre
och slutligen till respektive tjänst. Respektive tjänst bär dänned alla sina indirekta kostnader.
Detta för att få en samlad kostnadsbild för att underlätta prissättning.
Serviceförvaltningen har valt att använda begreppen indirekta kostnader,
administrationskostnader och OH-kostnader synonymt.
Fördelningen av de indirekta kostnaderna bör i första hand vara rättvisande och enkla att
administrera. Med rättvisande menas att det bör finnas ett samband mellan nyttjandet av resursen

och fördelningen. Fördelningen bör i andra hand beakta eventuella styrsignaler som är önskvärda
att skapa eller förstärka.
Prissättningen av serviceförvaltningens tjänster utgår från en förkalkylerad självkostnad och tre
olika varianter av prissättning, tim-, tjänste- och styckprissättoing.

Budget 2016

För att styra förvaltningens ekonomiska förutsättningar beslutar regionfullmäkrige om
internprissättningen. Inga prishöjningar får ske till 2016. För att klara beräknade
kostnadshöjningar måste effektiviseringar motsvarande 6 mnkr genomföras. Besparingen
hanteras genom generella effektiviseringar inom samtliga tjänster.

501,3

501,3

O

13,2
76,2
68,1
118,7
169,6
55,5

13,2
76,2
68,1
118,7
169,6
55,5

O
O
O
O
O
O

Be/oppm är illk/lfJivejiirva/tllillgsilltema poster *mllkr

Service förvaltningen ska i likhet med övriga förvaltningar i Region Gotland ha en
handlingsberedskap för att klara tillfilliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
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Serviceförvaltningens säkerhetsmarginal hanteras av förvaltningsledningen och finansieras genom
ett enprocentigt påslag på tjänsterna. Påslaget ligger i prissättningen. Förvaltningens buffert 2016
uppgår till 3 mnkr. På höstens budgetavstämning fick förvaltningen ett avkastningskrav på
1 mnkr, vilket under året kommer finansieras ur bufferten.
Investeringar

Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 20 mnkr.
För att bibehålla regionens IT -infrastruktur på den nivå den är idag behöver reinvesteringar
årligen göras med ca 3 mnkr. Service förvaltningen äger också regionens samtliga datorer Under
2016 behöver byten göras för totalt 7 mnkr.
Förvaltningen har fått i uppdrag att öka kvaliteten på måltidsupplevelsen. Detta ska bland annat
ske genom sänkta vannhållningstider och ökad andel matlagning från grunden, matlagning
närmare gästen, minskade varmhållningstider, ökad andel ekologiska och närproducerade
livsmedel samt genom ombyggnationer.
Ombyggnationen av regionens kök fortsätter. Under året kommer Stenkyrka skolas kök (3,0
mnkr) samt Endre skolas kök (2,2 mnkr) byggas om från mottagnings- till tillagningskök.
Gråboskolans- (1,3 mnkr), Södervärnskolans- (0,7 mnkr) och TerraNovaskolans kök (0,8 mnkr)
kommer att renoveras, utrustas och byggas om för att klara dagens krav.
Förvaltningens gemensamma investeringspott på 2 mnkt kommer framför allt användas till

reinvesteringar av utrustning inom måltidsförsörjning och logistik.
lokaler
Serviceförvaltningen bedriver verksamhet över hela Gotland i både egna och kunders lokaler. De
administrativa delarna inom förvaltningen finns i Visby, Hemse och Slite i för sina verksamheter
anpassade lokaler. Investeringar och förändringar i lokaler medför oftast stora kostnader varför
lokalförsörjningen bygger på långsiktighet, det vill säga att det utgår från ett tänkt scenario som
sträcker sig mycket längre än vad själva lokalförsörjningsplanen gör, vilken endast fokuserar på
tänkta åtgänJer.
Förvaltningens fokus avseende lokaler är att dessa först och främst ska vara anpassade utifrån
verksamhetsbehov och ge förutsättning för en god arbetsmiljö. Personliga önskemål kan vara
motiverat men grunden är att inga förändringar gärs utifrån person. Förvaltningen ser att det
finns vinster att göra genom att samlokalisera våra processer inom I-JR och medborgarservice.

Fokus för 2016 och de närmaste åren är de planerade om - ny- och tillbyggnationer av kök samt
att utveckla lokalförsörjningsprocessen på förvaltningsnivå.
Kommunikation
God kommunikation bidrar till att skapa omtanke, delaktighet och förtroende. Kommunikation
är ett strategiskt redskap för ledningen för att styra, leda och samordna organisationen.
Kommunikation är förutsättningar för att åstadkomma en förvaltningskultur med gemensamma
värderingar och en enhetlig proftl.
Förvaltningsintern kommunikation

Intern kommunikation är dels ett viktigt stydnstrument, dels ett sätt att skapa delaktighet. Det är
också ett betydelsefullt sätt att skapa en gemensam förvaltningskultur och förståelse för alla delar
inom förvaltningen. Förvaltningen har enats kring att detta är ett fokusOlnråde under året inom

kommunikation.
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vår förvaltningsinterna kommunikation ska:

•

styra och leda organisationen mot uppsatta mål och vision

•

tydliggöra medarbetarnas betydelse och roll inom serviceförvaltningen

•

skapa delaktighet, engagemang, stolthet och arbetsglädje hos alla medarbetare

•

bidra till att stärka förvaltningskänslan och en gemensam kultur

•

skapa ett förhållningssätt så att ideer blir verklighet

•

skapa de bästa förutsättningarna för en öppen dialog på alla nivåer

Regionintern kommunikation

Kommunikationen ska hjälpa till att bygga och stärka bilden av serviceförvaltningen som en
självklar leverantör av interna service- och stöd tjänster. Den ska också underlätta förståelsen för
våra tjänster, vad vi levererar och vad som kan förväntas. Vår kommunikation ska också bidra till
att skapa koncernnytta.
Bilden av serviceförvaltningen ska visa förtroende, omtanke och delaktighet. Vi är alla med och
bidrar, genom vår kommunikation och vårt sätt att vara. Det språk vi brukar ska vara enkelt och
tydligt och det ska framgå att vi är en del inom Region Godand.
Mäl med regionintern kommunikation

Serviceförvaltningens kunder ska:
• Uppleva att de är informerade och delaktiga samt att de blir respektfullt bemötta.
•

Se serviceförvaltningen som ett självIdart val som tjänsteleverantör.

Extern kommunikation

Extern kommunikation riktar sig åt medborgare, politiker och allmänheten. Det är vissa delar
inom serviceförvaltningen som mer aktivt kan vara med och bidra till att Region Godands mål
uppnås. I den externa kommunikationen ska det tydligt framgå att serviceförvaltningen är en del
av Region Godand.
Mäl med extern kommunikation

Serviceförvaltningen ska vara med och bidra till att:
•

Stärka varumärket Godand

•

Medborgarnas förtroende stärks utifrån att de regionala medlen förvaltas effektivt

•

Region Godand upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Kommunikationsriktlinjer i sin helhet

Facklig samverkan
Samverkanssystemet har tre nivåer, medarbetarnivå, arbetsplats och samverkansgrupp. Dialog
sker i form av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Inom förvaltningen
finns samverkansgrupper på två nivåer, förvaltningsnivå och avdelningsnivå.
Syftet med samverkan är att öka medarbetarnas delaktighet och sätta fokus på en
hälsobefrämjande arbetsmiljö. Gemensamma möten för förvaltnings samverkan äger rum
fyra gånger årligen, februari, april, september och november. I satnband med
förvaltningsgemensam samverkan avhandlas förvaltningsgemensamma områden som
årsredovisning, strategisk plan, medarbetaruppföljning etc. Planeringen utgår från ett fastlagt
årshju! för samverkan.
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Styrning och uppföljning
Styrningen i serviceförvaltningen utgår ifrån regionens styrkort och förvaltningens uppdrag.
Övergripande strategier bryts ner till konkreta mål och aktiviteter som sedan drivs och följs upp
gemensamt av färvaltrungsledningen eller inom varje avdelning och enhet.

Ansvar och roller i styrningen
Regionfullmäktige
Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer regionens budget, större

investeringar samt planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också nämndernas
organisation och utser ledamöter samt fastställer regionstyrelsens reglemente.
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen följer de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevakar
utvecklingen på områden som har betydelse för regionen. Regionstyrelsen är även
serviceförvaltningens facknämnd.
Regiondirektören och koncernledningsgruppen

Regiondirektören är högst ansvarig tjänsteman och föredragande i fullmäktige och regionstyrelse.
Direktören är också förvaltningschef för ledningskontoret och ansvarig chef för samtliga
förvaltningschefer. Regiontlirektören har ett samlat ansvar för koncernstyrning i regionen.
Koncernledningsgruppen - KLG - arbetar på regiondirektörens uppdrag för att stödja
regionstyrelsen och fullmäktige i att leda, styra och samordna Region Gotlands verksamheter.
Servicedirektören ingår i koncernledningsgruppen.
Ledningskontoret

Ledningskontoret utgör tillsammans med serviceförvaltrungen regionstyrelsens förvaltningar.
Ledningskontoret har ansvar för strategisk ledning, styrning och samordning av det
regionövergripande arbetet. Ledningskontoret är processägare och är beställare av
serviceförvaltningens kategori- 1 tjänster.

För att skapa en gemensam grund i styrning och ledning träffas service förvaltningen och
ledningskontoret regelbundet i samrådsmöten. Deltagare är ledningskontorets direktörer
tillsammans med servicedirektören och vid ett par tillfållen per termin utökas gruppen med
serviceförvaltningens avdelningschefer.
Ledningskontorets medarbetare leder också ett antal nätverk med representanter från de övriga
förvaltningarna. Dessa nätverk är ett led i koncernledningen och de spelar en viktig roll både när
det gäller att utforma strategier och genomföra fattade beslut. Serviceförvaltningen medverkar i
dessa nätverk både i rollen SOlU förvaltning och SOlU leverantör av stöd och service.
Serviceförvaltning

Servicedirektören har huvudansvaret för att hålla ihop serviceförvaltningens samtliga stöd och
servicetjänster och att dessa stödjer regionens strategiska inriktning och mål.
Förvaltningsledningsgruppen - FLG - arbetar på servicedirektörens uppdrag och ska tillsammans
peka ut riktningen, phnera och följa upp förvaltningens arbete. FLG leds av servicedirektören
och samtliga avdelningschefer och stab ingår.
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Avdelning

Avdelningschefens ansvar är att leda och utveckla avdelningen så att uppsatta mål nås.
Avdelningschefen har det samlade ansvaret för avdelningens tjänster och kundrelationer och
leder avdelningens ledningsgrupp där samtliga enhetschefer ingår.
Enhet

Enhetschefens ansvar är att leda och utveckla enhetens arbete så att uppsatta mål nås och att
tjänster levereras i enlighet med överenskommelser. Enhetschefen har det direkta
personalansvaret för medarbetarna och frågor som kompetens försörjning och bemanning.
Enhetschefen leder enhetens APT.

Uppföljning av resultat
Uppföljning ingår som en viktig del i regionens styrprocess. Syftet med uppföljning generellt är
att ge beslutsfattare på olika nivåer möjlighet att vidta lämpliga styråtgärder.
Regionens uppföljningssystem mellan nämnd, regionstyrelse och regionfullmäktige utgår från
månads- och delårsredovisning och sker enligt följande:
•

Delårsrapport 1 avser perioden januari-mars

•

Delårsbokslut avser perioden januari-augusti

•

Arsbokslut för perioden januari-december

•

Månadsrapporter

I delårsrapport l ligger tyngdpunkten på det ekonomiska läget, årsprognosen och vilka åtgärder
som ska vidtas vid befarat underskott. En summarisk lägesrapport görs av övriga perspektiv i
styrkortet. Rapporten bereds i regionstyrelsen och överlämnas till fullmäktige med förslag till
beslut om åtgärder.
Vid delårsbokslutet följs alla perspektiv i styrkortet upp. Rapporten innehåller en analys av
resultaten i förhållande till de övergripande målen i styrkortet och förslag på åtgärder vid
avvikelser. Vid detta rapporttillfalle upprättas en resultat- och balansräkning och
finansieringsanalys, därmed ställs krav på bokslutsåtgärder såsom till exempel
balanskontoavstämning och rättvisande periodisering.
Månadsuppföljning av den ekonomiska ställningen och årsprognos samt viss personaluppföljning
sker löpande under året enligt en fastställd tidplan. Månadsrapporterna behandlas av
regions tyreIsen.
Under 2016 ligger fokus på att utveckla nyckeltal och indikatorer för att mäta kvalitet och
effektivitet i de tjänster och processer som drivs av serviceförvaltningen.
Intern kontroll

Den interna kontrollen hanteras gemensamt mellan serviceförvaltningen och ledningskontoret.
Planen tas fram under hösten för att beslutas av regionstyrelsen i december. Kontrollåret är
l september till 31 augusti. I samband med att den nya planen beslutas, avrapporteras samtidigt
innevarande års kontroller samt eventuell uppföljning av tidigare års kontroller.
Under 2016 ska process, ansvar och ambitionsnivå för regionstyrelsens intern kontroll att
fas ts tällas.

Revidering av planen
Verksamhetsplanen gäller från l januari till 31 december och revideras planenligt två gånger
årligen eller om behov uppstår under året. Verksamhetsplanen är en del i förvaltningens
ledningsarbete och följs upp månadsvis.
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Ledningskontoret
Patrik Petterson

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/157
16 februari 2016

Regionstyrelsen

Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond
Förslag till beslut
• I egenskap av stiftelseförvaltare beslutar regionstyrelsen med ändring i
regionstyrelsens beslut den 17 december 2014, § 418 att återkalla ansökan om
permutation av Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond

Sammanfattning

I verkställigheten av regionstyrelsens beslut den 17 december 2014, § 418 har det
bland annat genom Kammarkollegiets föreläggande den 17 december 2015
framkommit att behovet av permutation och utsikten till bifall till petmutation för
Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond är begränsad, eftersom
stiftelsen salrnar konsolideringsvillkor och då musikstipendiema fungerar utan
anmärkning. Därför bör det ändras i beslutet att ansöka om permutation och iogiven
ansökan återkallas.
Beslutsunderlag

Ledniogskontorets

~änsteskrivelse

den 16 februari 2016

Ledningskontoret

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress VJsborgsallen 19

Postadress

SE~621

81 Visby

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000·0803

E-post reglongotland@got!and.se

Webbplats www.gotland.se

~Region

/6
~ Gotland

58

~Region

~GoUand
Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 418
Au § 379

Avveckling och permutation av förvaltade donationsstiftelser
RS 2014/319

- Ledningskontoret 2014-11-11

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att för
-

Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården,

-

Mariahetnlnets samstiftelse,

Carl Degermans Stiftelse,
Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,
Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond,
S A Petterssons stiftelse,
Samfonden för julgåva i Visby,
Samstiftelsen för Tallbackens sjuldlem,
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden,
Drottning Christinas stiftelse,
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium,
H J Westergård-Roos stiftelse och
Stiftelsen Hihna och Axel Gustafssons Minne
ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att förbrulm stiftelsernas tillgångar
för det ändamål de är best:,~mda eller för ett ändamål som så nära som möjligt
motsvarar detta.

•

Regionstyrelsen beslutar att för Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige ansöka hos länsstyrelsen om att byta fÖlvaltare_

•

Regionstyrelsen skall i enlighet med utfardad generell fullmakt företrädas av
regionens jurister i ovan angivna ansökningsärenden med rätt att justera
ansökningarna under handläggningens gång_ Selviceförvaltningen skall bistå
juristerna med underlag för respektive ansökan_

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder föranledda av
resultatet av ansölmingarna_

forts
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Regionstyrelsen 2014-12-17

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 418 forts
Au § 379

Upphörande av småstiftelser kan göras under vissa fÖlUtsättningar och stiftelsens
tillgångar kan förblUkas. Av regionstyrelsen fÖlValtade donationsstiftelser fInns fjorton
stiftelser med ett förmögenhetsvärde understigande en miljon kronor.
PricewaterhouseCoopers har tidigare inkommit med en rapport avseende under1~ttande
för regionens stiftelsefölvaltning inför att dessa stiftelser måste registreras hos Länsstyrelsen i StocId101mS län före utgången av år 2015. En av rapportens rekommendationer avser möjligheten till permutation av 13 av dessa stiftelser. För en stiftelse
undersöks möjligheten att överlåta fÖlvaltningen till annan juridisk person genom
ansökan till länsstyrelsen. Atgärderna syftar till att tillgodose såväl ett fullgörande av
stiftelsernas ändamål som kraven på en rationell stiftelsefölValtning.
Bakgrund
Regionstyrelsen fÖlValtar fjorton donations stiftelser med en förmögenhet som inte

överstiger 850 tkr per stiftelse. De fjorton stiftelserna är följande:
1. Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
2. Mariahemmets samstiftelse
3. Carl Degelmans Stiftelse
4. Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
5. Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond
6. S A Petterssons stiftelse
7.

Samfonden för julgåva i Visby

8. Samstiftelsen för Tallbackens sjulillem
9. Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
10. Drottning Christinas stiftelse
11. Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
12. H J Westergård -Roos stiftelse
13. Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons Minne
14. Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Två stiftelser har inte delat ut medel sedan länge, eftersom destinatärkretsen inte längre
flnns sedan både Göransgården och Mariahemmet avvecldats. Stiftelsen för Gotlands
Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige har såvitt känt inte delat ut något sedan dess
bildande.
folts

Justerande:
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Regionstyrelsen 2014-12-17

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 418 forts
Au § 379

PricewaterhouseCoopers (pwC) har på uppdrag av serviceförvaltoingen inkommit med
en rapport avseende fÖlvaltoingen av stiftelsema. Rapporten innehåller ett antal
rekommendationer för åtgärd.
Rekommendationema innebär i korthet följande. Stiftelsema 1-2 bör ansöka om att få
ändra destinatärhets samt förbmka återstående kapital. Stiftelsema 3-4 bör ansöka oln
att förbruka återstående kapital. Stiftelse 5 bör ansöka om att höja antalet stipendier och
stipendiebeloppet. Stiftelsema 6-13 bör ansöka om att få förbruka återstående kapital.
För stiftelsen 14 bör fÖlvaltoingen överföras till annan juridisk person (exempelvis
närliggande hembygdsförening, Gotlands fomvänner eller Domstolsverket).
Regionens redovisningschef har för ledningskontoret påtalat att det är angeläget att
ansökningsärendena enligt PwC:s rekommendationer kan påbörjas redan under år 2014.
Ledningskontoret Enner anledning anta att rekommenderade åtgärder är ägnade att
kombineta ett fullgörande av stiftelsemas ändamållned en rationell stiftelsefölvaltoing.
Sålunda bör rekommendationema följas på sätt som framgår av förslaget till beslut.
Aterrapportering till regionstyrelsen sker efter beslut från Kammarkollegiet och
länsstyrelsen.
Expedieras:

Ledningskontoret - kansli
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

ASS-enheten, Christer Stoltz

Ärende RS 2015/682
3 mars 2016

Regionstyrelsen

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:718) om skydd mot olyckor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
• Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2016-12-31.

Sammanfattning

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddnings~änst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfulhnäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfulhnäktige 2013-12-18
och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för
perioden inleddes i början av 2015.
Under 2015 inkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet.
Därav föreslog ledningskontoret 2015-11-02 att det nuvarande handlingsprogrammet
skulle förlängas att gälla t o m 2016-06-30. Det var den förlängning som utifrån de då
gällande förutsättningarna bedömdes vara rimlig och realistisk och då även med
beaktade av tillsynsmyndighetens krav.
Regionstyrelsen tillstyrkte ledningskontorets förslag (2015-11-25 §361) och
regionfulhnäktige beslutade i enlighet med detta förslag (2015-12-14 Rf§309).
Vid tekniska nämndens extra arbetsutskott 2016-02-15 (Au §14) beslöts att:
- förvaltningschef SBF och räddningschef får i uppdrag att till tekniska nämndens
arbetsutskott den 10 mars ta fram ett förslag på uppdrag för att se över
räddnings*nstens organisation.
- en arbetsgrupp med politiker och ~änstemän skall utses för att ta fram förslag till ny
organisation
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- infonnation lämnas till krisgrupp/regionstyrelsen gällande räddnings~änsten om att
tekniska nämnden kommer under mars månad att tillsätta en arbetsgrupp som ser
över hela räddnings~änstens organisation och bemanning. Syftet är att få en hållbar
organisation som också är ekonomisk anpassad för framtiden.
Planerad tidplan:
- förvalrningschef i augusti
- samråd i oktober
- tekniska nämnden och rniljö- och hälsoskyddsnämnden i oktober
- regionstyrelsen i november
- regionfullmäktige i december
Bedömning

Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2016-12-31.

Beslutsunderlag

- Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckorRf 2013-12-16 § 171.
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram - Rf 2015-12-14 § 309.
-IN au 2016-02-15 § 14

Ledningskontoret

regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län

Internt: Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

eora Juniwik

Ärende RS 2016/80
18 februari 2016

Regionstyrelsen

Komplettering av riktlinjer för serveringstillstånd enligt
alkohollagen beträffande tillfälliga tillstånd till allmänheten
Förslag till beslut
Riktlinjer för serveringstillstånd enligt aIkohollagen beträffande tillfålliga tillstånd
till allmänheten, senast ändrad i Rs 2014-12-17 § 417, första punkten, ersätts med

•

Tillfålligt serverings tillstånd för enstaka tillfålle ska ingå i ett evenemang som i
sig är seriöst och kan ges högst 10 gånger per år. Tillstånd bör ej beviljas i
samband med arrangemang som riktar sig huvudsakligen till ungdomar.

Dessutom kompletteras riktlinjerna med
•

Tillfålligt serveringstillstånd för säsongsservering kan beviljas under en
sammanhängande period av maximalt två månader under en
tolvmånadersperiod i högst två år. Avser verksamheten att fortsätta ska
ansökan om stadigvarande tillstånd göras.

•

Tillståndsmyndigheten f'ar meddela de villkor som behövs för att gällande
krav på alkoholservering uppfylls.

Sammanfattning

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak har uppmärksammat behovet av
komplettering till riktlinjerna för serveringstillstånd enligt aIkohollagen beträffande
kategorin Tillfälliga tillstånd till allmänheten. Anledningen ät en ökande efterfrågan kring
tillfålliga verksamheter som vill ha verksamhet med alkoholservering under en längre
period (sommaren) utan att det är kopplat till ett särskilt evenemang. Enligt
alkohollagen (2010:1622) 8 kap 15 § finns det möjlighet att bevilja tillfålliga tillstånd
till allmänheten. Förutsättningarna för ett sådant tillstånd är att det ges under en
enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfålle.
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak har under sommarperioden 2014 och
2015 beviljat ett antal tillfålliga tillstånd för att pröva om verksamheten har bärighet.
Det fInns förväntningar från en del av dessa verksamhetsutövare på att det nu ska
vara möjligt till ytterligare beviljade tillfålliga tillstånd under sommaren, utan att ställa
1 (3)
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/80

krav på köksutrustning och inomhuslokal som är ett villkor vid beviljande av
stadigvarande tillstånd.
Tillståndsmyndigheten ser behovet av stöd i de regionala riktlinjerna för
serveringstillstånd enligt alkohollagen gällande tillfalliga tillstånd till allmänheten.
Riktlinjerna ska vägleda sökanden till tillfalliga tillstånd, underlätta tillståndsgivning,
bidra till jämlika konkurrensvillkor inom branschen samt följa lagstiftarens
intentioner med tillfalliga tillstånd. Tillståndsmyndigheten önskar därför att beslutade
riktlinjer, senast ändrad i Rs 2014-12-17 § 417, första punkten, ersätts med
•

Tillfilligt serveringstillstånd för enstaka tillfalle ska ingå i ett evenemang som i
sig är seriöst och kan ges högst 10 gånger per år. Tillstånd bör ej beviljas i
samband med arrangemang som riktar sig huvudsakligen till ungdomar.

Riktlinjerna föreslås också kompletteras med
•

Tillfilligt serverings tillstånd för säsongs servering kan beviljas under en
sammanhängande period av maximalt två månader under en
tolvmånadersperiod i högst två år. Avser verksamheten att fortsätta ska
ansökan om stadigvarande tillstånd göras.

•

Tillståndsmyndigheten får meddela de villkor som behövs för att gällande
krav på allwhoiservering uppfylls

Bedömning

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol.
Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Alkoholpolitisk hänsyn har enligt lagen företräde framför
näringspolitisk. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast
sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök
och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering. Region Gotlands
uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att reglerna följs.
Tillfalligt serveringstillstånd till allmänheten ska gälla enstaka tillfallen till exempel
festivaler eller andra typer av tidsbegränsade arrangemang eller enstalm perioder.
Tillfalligt serveringstillstånd enligt 8 kap 15 § alkohollagen far meddelas om
serveringstället tillhandahåller tillredd mat. Av 8 kap 14 § alkohollagen framgår att
serveringstillstånd ska omfatta ett visst angdinsat område som disponeras av
tillståndshavaren. Med tillfallig servering avses inte regelbunden återkommande
verksamhet. Tillståndsgivning avseende tillfallig alkoholservering bör vara restriktiv.
Ledningskontoret bedömer att motivet för föreslagna kompletteringar förtydligar och
underlättar arbetet både för den som ansöker om tillfalligt tillstånd och för
tillståndsmyndighetens prövning. Det är viktigt att tillstånd medges under likvärdiga
villkor för hela branschen. Det möjliggörs dessutom för den sökande att under två år
finna om verksamheten har ekonomiska förutsättningar och således kan en ansökan
om stadigvarande tillstånd göras efter två år.
Ledningskontoret ställer sig bakom tillståndsmyndighetens förslag till komplettering i
riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.
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Tjänsteskrivelse
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Beslutsunderlag

Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Rs 2014-12-17 § 417.

Tillstilndsmyndigheten för alkohol och tobak, Sammhällsbyggnadsförvaltningen
Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Cecilia Krook

RS 2016/146
1 mars 2016

Regionstyrelsen

Integ rationsstrateg i.
Förslag till beslut
• Regionstyrelsen ger lednillgskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till regional
integrationsstrategi enligt föreslagen process.

Sammanfattning

Som ett led i det fortsatta arbetet med asylsökande och nyanlända personer med
uppehållstillstånd har såväl förtroendevalda som regionens förvaltningar efterfrågat
en regional väglednillg i det fortsatta arbetet för en framgångsrik integration.
Processen för att ta fram en integrationsstrategi innefattar i huvuddrag att
1. göra en nulägesbeskrivning och analys
2. identifiera framtida behov för en lyckad integration
3. föra in integrationsstrategiska frågor i arbetet med tillväxtplan och regional
utvecklingsstrategi (RUS)
4. en fördjupningsdiskussion i regionstyrelsens arbetsutskott före sommaren
5. en remissversion planeras till regionstyrelsen i oktober
Bedömning

För att skapa helhetssyn föreslår lednillgskontoret att integrationsfrågornas betydelse
för befolkningstillväxt och utvecklad skattekraft tydliggörs i förslaget till Tillväxtplan
och arbetet med RUS. Utöver detta ser lednillgskontoret att behov finns av ett
samlande dokument som fonnulerar regionens strategiska inriktning och principiella
hållning när det gäller att underlätta för nyanlända att etablera sig på Gotland.
Efterfrågan på ett sådant dokument har kommit såväl från regionens verksamheter
som från förtroendevalda. Det stora engagemanget från gotlänningar som engagerat
sig kring asylsökande, personer med uppehållstillstånd och ensamkommande barn
visar på att integration är en fråga som berör alla delar av lokalsamhället, såväl
privatpersoner som ideburna organisationer och företag.
Beslutsunderlag

Bilaga 1:Process för att utfonna regional integrationsstrategi

l (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-G2I 81 VISby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

IV
Gotland
Region

Process för farmtagande aven regional integrationsstrategi

Bilaga 1 RS 2016/146

2016

2017
Maj/juni

7 april

27 okt

Seminarium
RSAU

RS
Beslut om
process

2017

RF

RS

Remissversion

Beslut om
strategi

av strategi

och trdpJan

Feb
Nulägesanalys

påbörjas

Mars
Analys av
scenarior
med

14 april

April

Sept-okt

Okt-jan

KLG

Koordinering
med

Koordinera
processen

Remisshantering

tillväxtplan

med RUS

Diskussion

om arbetet

0:

Länsstyrelsen

91

Identifiera
framtida
behov fören
lyckad
integration
Del!

Intemti RG

DelZ
Externa aktörer

92

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/156
7 mars 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Arvodeskommittens förslag gällande ersättning till
förtroendevalda samt partistöd
Förslag till beslut

•

Arvodeskommittens förslag 2015-10-22, § 19, med tolkning av 7 § i Regler om
ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, antas så att ersättning för
förlorade semesterförmåner fåt behandlas i enlighet med nämnda regler om
ersättning för förlorad arbetsförtjänst där den förlorade ersättningen fåt styrkas
genom intyg från arbetsgivaren.

•

Arvodeskommittens förslag 2015-10-22, § 22, till blankett för partiernas
redovisning av Regions Gotlands partistöd antas enligt bilaga.

Sammanfattning

Regionstyrelsens Arvodeskommitte har berett två förslag som behöver antas av
Regionstyrelsen.
Det ena handlar om vad som ska gälla för de förtroendevalda som förlorar
semesterförmåner från sin arbetsgivare på grund av den ledighet som krävs för att
fullgöra uppdraget som förtroendevald. Region Gotland följer inte kommunallagens
regler i 4 kap. 12 §, där det anges att fritidspolitiker har tätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar på grund av uppdraget att
medverka som förtroendevald i kommunen, varför denna bestämmelse inte kan
tillämpas. I regionens egna ersättningsregler saknas en direkt bestämmelse om
ersättning för förlorade semesterförmåner. Det finns dock en generell bestämmelse
om ersättning för förlorad arbetsför~änst i 7 § där det anges att den som inte fåt full
kompensation för förlorad arbetsförtjänst genom timarvode och restidsersättning har
rätt till ersättning för den förlust hen gör, dock med visst maxbelopp.
Arvodeskommitten har förslagit att regionstyrelsen med stöd av sitt tolkningsmandat
enligt reglernas 17 § ska besluta att ersättning för förlorade semesterförmåner får
behandlas enligt reglernas § 7 och där den förlorade ersättningen far styrkas genom
intyg ftån arbetsgivaren.
Det andra förslaget gäller ett förslag till formulär för partiernas redovisning av
utbetalt partistöd från Region Gotland, se bilaga.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress

EMPo5t reglongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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81 Visby

RegiO/5"

Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/156

Bedömning

Arvodeskommittens förslag bör antas av regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Arvodeskommittens protokollsparagrafer § 19 (bilaga 1) samt § 22 med formulär
(bilaga 2 och 3).

Ledningsk toret

Skickas till

Ledningskontoret - kanslienheten
Författningssamlingen
SF Löne

2 e2}
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Regionstyrelsens Arvodeskommitte

PROTOKOLL
2015-10-22

19 § Ersättning för förlorade semesterdagar
I kommunallagen 4 kap. 12 § anges att fritidspolitiker har rätt till skälig ersättning för
de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar på grund av uppdraget att
medverka som förtroendevald i kommun. I begreppet arbetsinkomster innefattas
också de pensions- och semesterförmåner som förloras när de fullgör sitt uppdrag.
Region Godand har dock hittills valt att behålla äldre ersättningsregler med särskilda
bestämda arvodes belopp. I dessa regler flnns inget särskilt sagt om förlorade
semesterförmåner. Det flnns dock en allmän bestämmelse i § 7 att den som inte får
full kompensation för förlorad arbetsförtjänst genom arvodesbeloppet och
restidsersättning har rätt till ersättning för den förlust hen gör, dock med visst
maxbelopp.
Efter diskussion enades ledamöterna om att ersättning för förlorade
semesterförmåner får behandlas enligt regionens regler i § 7 där den förlorade
ersättningen får styrkas genom intyg från arbetsgivaren.

Arvodeskommittens beslut
•

Ersättning för förlorade semesterförmåner får behandlas enligt regionens regler i

§ 7 där den förlorade ersättningen får styrkas genom intyg från arbetsgivaren.

Bilaga 1
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Regionstyrelsens Arvodeskommitte

PROTOKOLL
2015-10-22

§ 22 Blankett för partiernas redovisning av Regionen Gotlands partistöd
Chefsjurist Jan Olsson presenterade förlag till blankett för partiernas redovisning av
utbetalt partistöd från Region Gotland. Redovisning krävs nu med anledning av de
nya bestämmelserna i kommunalagen om partistöd.
Ledamöterna diskuterade förslaget och särskilt vad som gäller för det
granskningsintyg som redovisningen ska innehålla.

Arvodeskommittens beslut
•

Formuläret ska användas men kompletteras med anvisningar.

Bilaga 2
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Bilaga 3

Region

GoUand
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
på baksidan
I Org.nr

Se anvisningar

I Parti

Datum

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

Överfört partistöd

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal
Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för vmje kostnadstyp)

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt får vmje kostnadstyp)

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för vmje kostnadstyp)

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

Ovriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

EkonomiansvarigiKassör

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.
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Region

Bilaga 3

GoUand
Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utfarmad så att det

ålägger en kammun sam avser att lämna partistäd att ställa krav på redavisning av städets
användning. Om några krav på redavisning inte ställs, eller am kraven utfarmas på ett sätt sam
strider mat bestämmelserna i kammunallagen innebär det att partistädet inte är kampetensenligt.
Fullmäktige får - under vissa färutsättningar - besluta att städ inte ska betalas ut. Detfäljer av 2 kap.
11 § tredje stycket kammunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas aven person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redavisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande
uttalande:

"Det väsentliga är att redavisningen är utfarmad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mattagaren har använt partistädet. Det innebär bl.a. att redavisningen bär amfatta allt det
partistäd sam har använts, både det sam har mottagits fär det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistäd sam har mattagits fär tid färe det att de färeslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas. "
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Ärendenr RS 2015/183

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 1 mars 2016

Regionstyrelsen

Strukturplan för Visborgsomrädet 2016-2025
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att förslag till strukturplan för Visborgsområdet
godkänns som övergripande direktiv för utvecklingen av området under
perioden 2016-2025.
Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 (KF § 172/2009)
fastställdes ramarna för den framtida utvecklingen av Visborgsområdet. Totalt
redovisas en potential på 4000 nya bostäder och 40 000 kvm verksamhetsyta.
Uppdraget att ta fram en strukturplan utgår från givna direktiv (KS § 49/2011)•

utvecklingen skall genomsyras av ambitionen att skapa en stadsdel med
hög miljöprofil och med en utformning av bostäder, grönområden och
mötesplatser som samverkar till att skapa en god livsmiljö för alla
kategorier av människor

•

den planerade utbyggnaden i denna byggfas har en tidshorisont på tio
år och omfattar de norra delarna av Visborgsområdet och det före
detta regementsområdet

•

arbetet med planering och utbyggnad av iafrastruktur för tidiga
utbyggnadsområden skall prioriteras

Planens syfte är att utgöra en leds~ärna och styrdokument för stadsbyggnaden i
Visborgsområdet under det kommande decenniet. I planen redovisas förslag
till utbyggnadsordning och beräknade kostnader för planerade exploateringar
liksom riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Arbetet med att ta fram planen har bedrivits på bred front. Fyra grupper har
arbetat med var sia fördjupningsdel•

Att leva och verka i Visborg

•

Att röra sig i Visborg

•

Tekniska system samt hälsa och säkerhet

•

Fördjupning delområden

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

/(,
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Planhandlingen består av två delat, ett sammanfattande planförslag som
behandlar genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande samt en fördjupningsdel med detaljerade redovisningar av de fyra
gruppernas arbeten.
Strukturplanen kommer, förutom det primära syftet att fungera som direktiv
för framtagande av detaljplaner, också att vara ett utmärkt underlag för
marknadsföring i syfte att locka exploatörer och andra intressenter i samband
med markanvisningar.
Arbetet med framtagandet av strukturplanen har skett under en lång tidsperiod
där dialogen med olika aktörer - politiker, ~änstemän, myndigheter, fastighetsägare och exploatörer varit en viktig del i förankringsarbetet. Redovisningar i
form av lägesrapporter har regelbundet gjorts till plan- och bostadskommitten i
enlighet med direktiven. Under 2015 genomfördes även två workshops med
deltagande av politiker och ~änstemän. De synpunkter som framfördes och
diskuterades vid dessa möten har redovisats och kommenterats i en separat
skrivelse som skickades ut i kallelsen i samband med regionstyrelsens arbetsutskotts behandling av förslaget i november föna året(§ 362/2015). Vid detta
sammanträde fattades beslut om återremiss för komplettering av frågor som i
första hand rör den framtida skolverksamheten, ekonomin för utbyggnaden av
infrastruktur samt dagvattenhanteringen. Den ovan nämnda handlingen med
kommentarer har nu kompletterats med de uppgifter som efterfrågats. Som ett
resultat av de synpunkter som inkommit under de ovan nämnda workshop stillfållena föreslås att det nya planförslaget justeras, i förhållande till det förslag
som behandlades av regionstyrelsen i november 2015, genom att en yta avsätts
för framtida förskola i det norra plan området, att den föreslagna skoltomten
utökas arealmässigt samt att det tidigare föreslagna externhandelsområdet
ändras till utrednings område, det senare i syfte att öka handlingsfriheten för
framtida markanvändning.
Bedömning

Ledningskontoret anser att planförslaget nu efter ovan nämnda förslag till
justeringar åter är moget att behandlas av regionstyrelsen med förslag om
godkännande.
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Visborg
Datum: 2015·02-20

Sammanställning av utgifter och inkomster för exploatering inom Visborgsområdet - tioårsperspektivet
UTGIFTER (2015-02-28, kostnadsnivå 2014)
Gator
Genomfartsgata, huvudgator, lokalgator, gångfartsområde, G/C-vägar, gångbanor, gångstråk
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt awattning/brunnar i kostnadsbilden, dock inte för gångstråket,
samt hastighets- och tillgänglighetsäkrade korsningar/övergångar

142 00 000 krr

Cir~ulatiol~latser

Lite större eirk.platser (Sandhedsvägen/Vädursgatan)
Mindre eirk.platser 2 st (vid sporthallen samt Vädursq.lKunq Oscars väq)
Summa
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt awattning/brunnar i kostnadsbilden.

6000000 kr
7600000 kr
13600000 kr

l,J,.lJ.q..erg,§Dg~oJl§.'Liill..eoJlll Sö,qra Hällarna i anslutninq till stora parkerinillill

5000000 kr

Nv_llil.!.EL!t:,§ll..Igf.@_v_iill.EO_n in till LEV/Kunqsladugården och dubbla (1 st) körfält för vänstersvänq Toftav.
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt awattning/brunnar i kostnadsbilden.

2500000 kr

I..9l9Ls '!.[!JJ i ngP1§ tS_~l
1 st torg/samlingplatser. I priset ska ingå belsyning och awattning/brunnar.

17600000 kr

Proiek~1j1l9 och b'L9..CJl.edni1l9 för ovanstående åtgärder

15 % på 170600000 kr

25600000 kr

Busstatiojle[
10 st om 85 000 kr/st

850000 kr

Iordningställande av grön-/naturområden samt 1 st ny allmän n lekplats

1 400000 kr

Bokfört värde för inköp av marken som ska belasta exploateringarna/ett genomförande

1 200000 kr

Inlösen mark, fastighetsbildning, detaljplaner, natur- och miljöundersökningar

2500000 kr

SanerinQ, rivl1l!lgj?- oc:.b_[I1arkabeten. qeotekniska och arkeologiska undersökningar
Summa
INKOMSTER
Försäljning bygg rätt för flerfamiljsbostäder, dvs fastigheter för flerfamiljshus, villafastigheter,
mark för verksamheter/kontor samt mark o byggnader Kungsladugården och LEVA
An_dr§J§sti9b.~tsäg§L~§1l<i~l:.E'EAB/8ox.ano..eLl1

Summa

fl: b'y_ggrätt Q.Yta verksamhet/kontor

1 400000 kr

221 150 000 kr

ca 71 000 000 kr
ca 23 500 000 kr
ca 94 500 000 kr
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Ofö[!d.tse.l.1.10 % på 170 600 000 kr

7500000 kr

Sammanställning av utgifter och inkomster för exploatering av hela Visborgsområdet
UTGIFTER (2015-02-28, kostnadsnivå 2014)
Gator
Genomfartsgata, huvudgator, lokalgator, gångfartsområde, G/C-vägar, gångbanor, gångstråk
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden, dock inte för gångstråket,
samt hastighets- och tillgänglighetsäkrade korsningar/övergångar
Cirku latioQ~la1~.l'1
Stor cirkulationsplats vid Visbyieden
Något större cirk.platser (SandhedsvägenNädursgatan och SandhedsvägenI"Hemsevägen"-länsvägen)
Mindre cirk.platser 4 st (Sanhedsv.lRementsg. o sporthallen o Langs väg samt Vädursg.lKung Oscars väg)
Summa
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

271 200 000 krr

25000000
18000000
15200000
58200000

kr
kr
kr
kr

Un.gerg§Dg_IQfl'l.lL~gE2.oJilL§i:idra Hällarna i anslutning till stora parkeringen

5000000 kr

!':Jygat'lJrån Toftav.~gen in till LEVAlKunqsladugården och dubbla (3 st) körfält för vänstersväng Toftav.
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

2900000 kr

IQIWamlingJ2.la t ser

15 000 000 kr

QtörutsE21L1QJ/Q.på 352 300 000 kr

35 200 000 kr

PrQLekt§JlQg..Qch.b.ygglE2.lininq för ovanstående åtgärder 15 % på 352 300 000 kr

52 800 000 kr

El usstatiQI1E2!c.'LO.§.!

3 400 000 kr

Iordningställande av ströv/parkliknande område kring planerat utjämningsmagasin

1 500 000 kr

Iordningställande av grön-/naturområden samt 3 st nya allmännalekplatser

5100000 kr

Bokfört värde för inköp av marken som ska belasta exploateringarna/ett genomförande

12500 000 kr

Inlösen mark, fastighetsbildning, detaljplaner, natur- och miljöundersökningar

11 500 000 kr

SgJl.eriI19.•.LiliDlrl.9s.:.Qch LL.i:lcKabeten. qeotekniskg och arkeoloqiska undersökningar
Summa

9500000 kr
483 800 000 kr

INKOMSTER
Försäljning bygg rätt för flerfamiljsbostäder, dvs fastigheter för flerfamiljshus, 330 villafastigheter, 195 radhusfastigheter, mark för verksamheter/kontor samt mark o byggnader Kungsladugården och LEVA
ca 511 500000 kr
Andra fastighetsägare andel-PEAB/Roxanne m fl: byggrätt o yta verksamhet/kontor
ca 23 500 000 kr
Summa
ca 535 000 000 kr
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2 st torg/samling platser. I priset ska ingå belysning och avvattning/brunnar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet plan

Eva Werkelin

Datum l mars 2016

Kommentarer till:
Minnesanteckningar från workshop Strukturplan Visborg,
den 24 augusti 2015
Närvarande:
Ca 35 RF-Iedamöter samt följande tjänstemän - Ann-Sofi L, Jenny I, Eva W,
Jonas N, Anders R, Roger M samt Jan v W.
Punkter som fördes fram under workshopen:

Utbyggnad
•

Bygg ut i etapper- håll ihop byggordningen

Detta har varit en av grundpelarna i arbetet med strukturplanen och ett tydligt
direktiv i antagna styrdakument sam t exfäp Hela Visby. Målsättningen har varit
att i ett 10-årsperspektiv bygga vidare på det befintliga och förtäta för en väl
sammanhållen, trygg och attraktiv stadsdel med en kostnadseffektiv utbyggnad
av infrastrukturen. Föreslagen utbyggnadsordning innebär bl a att ta vara på
Regementsamrådet med dess centrala läge och befintliga byggnader och
utveckla det under kontrollerade former. Området söder am Sandhedsvägen har
inte tagits med eftersom en utbyggnad där medfär stora kostnader för
utbyggnad av infrastruktur.
•

Lägg kraft på infrastrukturen för att göra området tillgängligt och attraktivt

Infrastrukturen har givits start utrymme i arbetet med strukturplanen. Extra
stortfokus har lagts på att prioritera hållbart resande, d v s att underlätta för
gång- och cykeltrafik samt fär kollektivtrafik.
•

Många barriärer försvårar en integrering mot angränsande bebyggelse i Visby

Färjeleden kommer även fortsättningsvis att vara en viss barriär. Fokus behöver
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vara på att tona ner barriäreffekten. Därför är det särskilt viktigt att satsa på
goda trafikläsningar, framför alltför gång- och cykeltrafikanter. Visuellt kan
upplevelsen av Färjeleden som en barriär överbryggas genom att bebyggelsen i
Norra Visborg får närma sig och vända sig mot bebyggelsen narr om Färjeleden.
•

Bygg tätare och högre - gärna i kluster med olika slags arkitektur

Att bygga högt medför svårigheter att bygga tätt och stadsmässigt (parkering m
m ska anordnas). Om det ska byggas tätare sker det oftast i form av sluten

stadsbyggnadsstruktur. En struktur som inte finns i Visby idag med dess
småstadskaraktär. Detfordrar i så fall andra
parkeringsförutsättningar/lösningar som tidigare inte har ansetts ekonomiskt
försvarbara. Kluster/öar bör undvikas enligt de direktiv som finns i andra
övergripande styrdokument. Ambitionen är, enligt givna direktiv, att bygga en
hel och sammonhållen stad med god arkitektur. Det innebär en anpassning till
respektive plats och därmed också en variation i gestaltningen.
•

Havsutsikt är en kommersiell faktor - hur får fler havsutsikt

Alla kan inte få havsutsikt men alla kommer att ha ett havsnära läge. Därför är
det viktigt att satsa på en god infrastruktur och skapa en god tillgänglighet till
havet och Södra Hällarna väster om Toftavägen. Siktvyer mot Hällarna och havet
bör också värnas.
Grön- och blåstruktur
•

Lägg grönstråken mitt i bostadsområdena och inte som i förslaget perifert

Föreslagna grönstråk utgår från de naturvärden som finns i befintliga
grönområden. Att skapa nya gränstråk skulle innebära stora kostnader, d v s
ytterligare investeringar, och ta lång tid attfå samma uppväxta struktur.
Områdena riskerar att under många år ha en mer torftig miljö, utan de kvaliteter
en uppvuxen grönstruktur har.
•

Viktigt att spara områden med stora naturvärden

Strukturplanen redovisar och sporar de områden som i naturvärdesinventeringar
redovisats som områden med mycket höga värden.
•

Blåstruktur - rätt med LOD-system. Men är det rätta markförhållanden för
sådana lösningar i Visborg. Dessutom mycket dyrt!

Förslaget bygger på regionens uttalade miljö- och hållbarhetsprofil och den
politiskt uttalade miljöinriktningen för området. Helt i linje med att Region
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Gotland ska kunna leva upp till EUs ram direktiv att uppnå vatten med s k god
status fär t ex Östersjön.
Den kulvert och dagvattenledning som avleder vatten från delar av
Visborgsområdet idag klarar inte av att ta emot mer dagvatten från området.
Vid nästa utbyggnad inom Visborgsområdet måste den befintliga kulverten och
ledningen bytas till en med en större dimension för att klara avledningen.
Beräknad kostnad ca 5 Mkr. Att öka dimensionen på befintlig ledning kommer
att leda till ytterligare utsläpp vilket kommer att motverka syftet med att uppnå
vatten med god status. Ett huvudskäl till att anlägga ett större fördröjningsmagasin är att det skapar miljönytta, d v s minskar bl a fosforutsläpp,
kväve och tungmetaller. Det får anses högst troligt att det inom en snar framtid
kommer lagstiftning med krav på att rena även dagvatten vilket innebär att
vattnet inte kan avledas genom kulvert under Toftavägen för att släppas ut i
Östersjön med mindre än att det renas.
Föreslagen blåstruktur innebär mindre kostnader för underhåll och reinvesteringsinsatser över tiden (förhållande ca 1:2) än traditionellt omhändertagande. Sett över tiden, den tekniska livslängden, uppgår driftkostnaderna för
investeringen till betydligt högre summor än själva investeringen. Ibland upp till
ett förhållande om 1:10 beroende på vad det är för åtgärd. Av det skälet är det
av stor betydelse vilket val man gör. Den öppna blåstrukturen som sådan får
därför anses kostnadseffektiv. Ett val att avleda dagvatten i öppna diken innebär
även att det skapas förutsättningar för återföring av vatten till grundvattnet i de
diken m m som leder vattnet till ett magasin. De förstudier och analyser som har
gjorts visar attföreslaget läge skulle kunna vara en lämplig placering av ett
större fördröjningsmagasin för omhändertagande av dagvatten. Läget innebär
också att vattnet kan bli en rekreativ tillgång i föreslagen grönstruktur. Ett
magasin innebär att kulverten under Toftovögen inte behöver förstärkas eller att
ledningen inom Södra Hällarna inte behöver bytas ut.
Med tanke på den vattenbrist som råder på Gotland kan uppsamlingsvattnet i
förekommande fall användas för bevattning. Eftersom dagvattnet från Visborgsområdet inte leds till reningsverket och inte heller planeros för att ledas dit
kommer det inte ho någon inverkan på när reningsverket måste byggas ut. Vad
som är viktigt att framhålla är att det också finns andra möjligheter att skapa
fördröjningseffekter. Dels genom översilningsområden och dels genom mindre
fördröjningsmagasin vilket skulle kunna leda till att ett mindre
utjämningsmagasin kan anläggas. Eftersom det inte finns någon planering gjord
för området i mer detalj går det inte att säga om kostnaderna blir lägre med
sådona lösningar.
Om krav ställs på att alla exploatörer sko bygga för ett lokalt omhöndertagande

av dagvottnet och anlägga mindre fördröjningsmagasin vid alla framtida
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exploateringar kan det föreslagna utjömningsmagasinet troligtvis minskas med
50-60 %, kanske mer, beroende på vilka lokala lösningar sam görs i samband
med exploateringar. I sig leder det dock inte till mindre dagvatten. I vart fall inte
am vattnet inte leds i öppna diken. Det föreslagna utjömningsmagasinet kan
öven byggas ut i etapper vilket leder till att utgifterna delas upp över tiden. I det
sammanhanget ska det dock klargöras att ett större magasin skapar böttre
förutsöttningar för att uppnå miljönytta i och med att omloppstiden av vattnet
blir kortare för ett mindre magasin.
På kart sikt går det dörför inte söga att det ör mer ekonomiskt att ta hand am
dagvattnet i ett större magasin ön att anvönda sig av traditionell avledning av
dagvatten. På kart sikt skulle man kanske kunna anvönda sig av pengarna sam
behövs för att anlögga ny kulvert och ledning genom Södra Hällarna till att investera i ett utjömningsmagasin. Det skulle t a m vara att föregå ett eventuellt
lagkrav på att rena dagvatten. Om ett lagkrav på rening beslutas kommer avledningen nömligen inte att kunna ske till reningsverket utan kommer i så fall att
ske i dammar så som föreslås i förslaget.
på löngre sikt handlar det om att regionen kommer att behöva underhålla, sköta
och reinvestera mindre genom en s k blåstruktur vilket kommer att leda tilllögre
kostnader i förhållande till traditionellt dagvattenhantering. Den andra stora
vinsten ör miljövinsten och att kunna leva upp till fastställda EU-direktiv. I det
fallet handlar det mer om nör kostnaden ska tas. Börja redan nu i etapper eller
skjuta den på framtiden. Vösentligt i det sammanhanget ör att framhålla att am
man völjer traditionell dagvatteniösning kommer området inte att kunna förses
med en öppen blåstruktur i framtiden. Dels av utrymmessköl och dels av
ekonomiska sköl.
Trafik
•

Trafikbuller - viktigt att prioritera långsiktiga lösningar

Planeringen av infrastrukturen utgår från att få bra flöden och styra trafiken till
lömpliga stråk. Dör ingår också att ha tankar am hur bebyggelsen bör
lokaliseras. Göllande riktvörden för trafikbuller ska tas hänsyn till i kommande
detaljplanelöggningar.

•

Bilpooler - för att kunna minska parkeringsytorna
Strukturplanen förordar flexibla parkeringstal, dör bi/pool kan vara ett alternativ
till att sönka kraven. Göllande parkeringsriktlinjer för Gotland bör ses över sam
underlag för att kunna göra rimliga bedömningar/avsteg. Krav på bi/pool ör fullt
möjligt att ange sam en förutsöttning för att få mark anvisat. Eftersom bilpool
inte ingår i dagens marknadsutbud i samband med bostadsproduktion eller
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anges i gällande parkeringsriktlinjer sam ett sätt att gära avsteg från dessa
måste beslut am sådana direktiv fattas i samband med markanvisning.
Alternativt att parkeringsriktlinjerna ändras så att inrättande av bi/paal
möjliggör ett lägre parkeringstal.
Skolfrågor

Barn- och utbildningsförvaltningen (numera utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
UAF) har deltagit i framtagandet av strukturplanen. Kompletterande synpunkterfrån
UAF, KFF samt SBF/TKF, med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar, finns
i bilaga a.
•

För långt avstånd (800 m) mellan skoltomten och idrottshallen

Föreslagen skoltomt är placerad med tillgång till grön- och rekreationsområden
på gångavstånd (t ex idrotts- och rekreationsområdet samt naturreservatet
Södra Hällorna). Syftet med hallen är att den ska vara en sport- och arenahall
och av det skälet är den inte byggd och pionerad sam gymnastiksal, d v s med
nödvändig utrustning eller förråd för utrustning för skalverksamhet. En skoltomt
i direkt anslutning till idrotts- och rekreatiansområde innebär att Regionen behöver köpo mork. Om löget för skolon blir i anslutning till orenahallen utgör
villatomterna i detta läge.
Kostnoderna för arenahallen finns redan idog. Om UAF också hyr arenahallen
under vissa tider minskar KFFs kostnoder men det gör inte regionens totalo kostnader. Däremot ökar den om en gymnastiksal byggs istället för att arenahallen
används. Utifrån ett ekanamiskt perspektiv är valet att bygga en gymnastiksal
eller inte i första hand en likviditets- ach driftfråga. Av det skälet måste istället
investeringen för en ny gymnastiksal stöllas i relatian till utgifterna fär inkäp av
mark ach de infrastrukturutgifter som uppkammer i och med en flytt av skalans
läge samt en utbyggnad av arenahallen.
•

Räcker skolorna - vilka stadier behövs och när

I strukturplanen har ett område reserverats för färskala + F-6-skala. Efter
workshapen i mars 2015 hor ytterligore ett amråde lagts till för en förskalo, intill
"Pippitomten". Direktiv saknas för eventuell hägstadieskala. Möjlighetfinns att
utöka föreslagen skoltamt. Enligt de uppgifter sam UAF lämnat finns i dagsläget
utrymme i de två högstadieskalarna i Visby för att klara ett bedömt äkat
elevontal.
•

Två stora vägar på varsin sida om skoltomten - är det bra

Skoltomten har givits ett centralt löge på lång sikt. Upptagningsområdet
kommer så småningam att vara helo Visborgsområdet och placeringen innebär
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att de flesta av framtida bastöder får mindre ön 1 km till skalan. Löget intill två
huvudgatar innebör en gad angöring till förskala/skala både avseende
bil/kallektivtrafik men framför allt via de gång- ach cykelvägar som förslås längs
huvudstråken inom Visborgsområdet. Goda möjligheter finns ackså att vid behav
avlasta skalar säderut, t ex Västerhejde.
Övrigt
•

Viktigt med stadsdelscentrum - får dock inte konkurrera med Östercentrum

Centralt inam Regementsamrådet ges möjlighet till ett enklare
stadsdelscentrum, ett nav, inam Visbarg. Målet är inte ett fullskaligt centrum
utan en möjlighet att kunna samla funktianer sam bidrar till en levande ach
attraktiv stadsdel.
•

Premiera hyresrätter

Detta kan inte regleras i strukturplanen eller i detaljplaner. Däremat kan det
ingå sam en parameter i samband med markanvisningar och sam styrs utifrån
de direktiv som beslutas politiskt.
•

Gör Vis borg till ett område som "sticker ut" genom att prioritera det offentliga
rummet med cafeer, restauranger och mötesplatser

Strukturplanen har sam målsöttning att skapa färutsöttningar för avanstående.
Regianen har huvudansvaret för det affentliga rummets utfarmning vilket
innebör att det behävs en budget. Etableringen av caNer ach restauranger sker
på privata initiativ ach kan inte styras i strukturplanen och detaljplanerna.
•

Viktigt att ha med byggherrarna i ett tidigt skede

Byggherrarna har varit inbjudna fär infarmatian ach diskussion. I kammande
markanvisningar ach detaljplaneläggningar blir byggherrar/exploatörer
inkluderade i enlighet med beslutad explaateringspracess.
•

Transformatorstation/ställverk - var skall det lokaliseras

Ett ställverk skulle kunna placeras inam amråde föreslaget för verksamheter.
Ytar för verksamheter finns redavisade i strukturplanen. Dessa ytar är placerade
så att de lätt nås från de föreslagna huvudstråken fär biltrafik.
•

Utrymningsvägar - viktigt med framkomlighet för utryckningsfordon

Säkerställs i kammande detaljplaner ach bygglav. Räddningstjänsten deltar i
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plan- ach bygglovprocessen.
•

Ekonomin inte hållbar- bygg i första hand på RG:s mark

Det som skiljer strukturplanen från tidigare exploateringsområden är att helheten redovisas innan genomförandet påbörjas. Tidigare har redovisningen
endast skett för delar av ett område och vissa delar har finonsierats med övriga
investeringsmedel, dvs för s k generalplanekostnader , varför det inte har lyfts
fram i exploateringsbudgeten på samma sätt som för Visborg. Det innebär att
helheten inte tydliggjorts på motsvarande sätt. Visborg skiljer sig inte i något
avseende utan den obalons som röder mellan inkomster och utgifter på kort
sikt/över tiden hor öven gällt tidigare projektgenomförande. Ju större område
som avses ju tydligare blir den utifrån ett helhetsperspektiv. Den redovisning
som har gjorts av genomförandet ur ett helhetsperspektiv är normalt för exploateringsprojekt. Genom att styra såväl planeringen som valet av omfattningen
och kvalitet går det att möta/motverka den obalans som kan uppkomma vilket
ger effekt på utgifterna och på driftkostnaderna.
StrukturpIonen föreslår markanvisning/byggande på Regionens egen mark i ett
tidigt skede. De områden som föreslås är norra Visborg och intill idrotts- och
rekreationsområdet. Detta kan ske parallellt med en utveckling på övriga
fastighetsägares områden. Föreslagen bebyggelse utvecklingen är koncentrerad
till de centrala delarna (Regementsområdet) och delar av Norra Visborg bl a med
hänsyn till kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur. Genomförandet av 10års-perspektivet bygger på tolkningar av beslutade och antagna styrdokument
för samhällsbyggnaden inom Region Gotland. Utbyggnaden kan givetvis ske
utifrån en modifierad nivå/standard och utifrån en mer styrd utbyggnad av
infrastrukturen. Sänkta krav på t ex tillgänglighet och trafiksäkerhet minskar
givetvis utgifterna för investeringar och driftskostnaderna. Eftersom planeringen
utgår från beslutade styrdokument måste, vid önskemål om avsteg, beslut om
andra direktiv fattas för den fortsatta planeringen.
ÖVRIGT SOM DISKUTERADES VID POLITISKT SEMINARIUM/WORKSHOP den 17 mars
2015
•

Frågan om ett handelsområde i anslutning till korsningen Toftavägenj
Sandhedsvägen har lyfts fram och ifrågasatts. I Föp Hela Visby redovisas
området som för "verksamheter- kontor, extern handel".

Med anledning av de synpunkter som framkom på markanvändningen vid
seminariet föreslås att området läggs ut som ett utredningsområde. Beslut om
markanvändningen i den delen får fattas i ett senare skede efter vidare
utredning.
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ANALYS AV SKOLTOMTENS PLACERING PA VISBORG
Kompletterande synpunkter/kommentarer av;
UAF: Färsärjningsavdelning
KFF: Fritid/Anläggning
SBF/TKF: Enhet Plan & Mark och stadsmiljä
Nuvarande förslag på placering av skoltomten - motivering
•

Närhet till både id rotts- och rekreationsområdet (ca 800 m) och naturreservatet Södra
Hällarna (ca 500 m).

•

Intill huvudstråk för gäng- och cykelvägar (inkl säker övergång Sandhedsvägen),
kollektivtrafik och huvudgator (transporter, hämta/lämna).

•

Korta gångavstånd för de flesta bostäder vid ett fullt utbyggt Visborg ..

•

Tomtyta ca 30 000 kvm för skola F-6 (storlekjämförbar med Lyckåker, Norrbacka) samt
förskola (5 avdelningar).

UAF: Det bär eventuellt avsättas en stärre yta fär mäjlig expandering i framtiden. Skolan
behäver kunna bli en skola med tre paralleller och på ännu längre sikt kanske till och med fyra
paralleller. Detta är dock helt beroende på sädra Visbys fortsatta utveckling.
Nuvarande förslag på placering av förskola
•

Föreslagen skoltomt medger 5 avdelningar förskola.

•

Område intill Pippi-tomten medger minst 3 avdelningar förskola.

Behov av lokaler och markytor?
•

Viken yta behövs för en F-6-skola som täcker Vis borgs framtida behov (ca 3100 bostäder,
varav ca 800 bostäder i ett 10-årsperspektiv)?

UAF: För detta behov krävs egentligen "bara" 1-1,5 paralleller. Det är dock ur ett
utbildningsperspektiv en sämre läsning än om vi kon inkludera Västerhejde mm.
•

Vilken yta behövs om den även ska täcka in Västerhejdes upptagningsområde (ersätta
Västerhejde skola)?

UAF: Det är vad vi utgått från i färsta svaret.
•

Vem beslutar om Västerhejde skolas framtid och när? Hur ser beslutsgängen ut?

UAF: Färvaltningen färeslår fär Bom och utbildningsnämnden som sedan beslutar. Detta
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beslut kan skickas vidare till RF.
•

Hur många förskoleavdelningar behövs i ett 10-årsperspektiv (ca 800 bostäder)?

UAF: 4-5 avd.
•

Förskolans placering? Integrerad med skola eller separat tomt?

UAF: Förskolan bär ligga i nära anslutning till skolan, dack med separat gård.
(Norrbacka/Starken är ett bra exempel).
•

Gymnastiksal. Storlek? Vad kostar en egen gymnastiksal? Bygga och drift? Olika årskurser
olika behov av lokal?

UAF: Fär en skala med 1-2 paralleller räcker det med en gymnastiksal av mindre starlek
matsvarande de vi har på de flesta befintliga skalar. Behaven färändras inte så väldigt
mycket inam spannet F-6 men det behäver finnas ardentligt med färråd fär material samt en
bra takhöjd fär de sporter sam kräver. Det aptimala skulle vara en hall sam är delbar (behävs
i vilket fall sam helst am det är tre paralleller) så att den på sikt även kan läsa behavet av fler
paralleller samt fungera sam kamplement till Arenahallen.
•

SBF/TKF: Vid en jämfärelse mellan att UAF hyr in sig i sparthallen med de åtgärdskastnader
sam fardras fär att den ska fungera sam gymnastiksal, d v s färråd a dyl kammer
driftkostnaderna fär UAF att bli ungefär desamma sam am en gymnastiksal sam den i
Gråbaskalan byggs. Enligt UAF är en gymnastiksal typ Gråba-skalan, sam är delbar ach med
fyra am klädnings rum, aptimal fär en två-/tre-parallellig mellanstadieskola fär att mäta alika
årskursers alika behav.
Gymnastiksalen vid Lyckåker är lite drygt 300 kvm ach Gråbaskalans är ca 600 kvm.
Kalkylmässigt kan byggkastnaderna fär en gymnastiksal antas vara ca 25 000 kr/kvm vilket
leder till en ungefärlig byggkastnad am ca 7,5 respektive ca 15 Mkr. Driftkastnadsmässigt
innebär det en hyra (kapitalkastnader ach drift- ach underhållskostnader) am ca 675000
respektive 1 350 000 kr.

•

Kostnad markköp för skoltomt? Antal villatomter som försvinner? Infrastruktur?

SBF/TKF: Om läget för skalan blir i anslutning till arenahallen kammer 30-35 villatamterna att
färsvinna i detta läge. Inläsen av mark från PEAB blir en färhandlingsfråga men kan
uppskattas till 4-5 Mkr. Attflytta skalan till ett läge närmare arenahallen innebär att en
annan mer trafiksäker gatustruktur måste byggas i amrådet till skolan. Därutäver måste en
mer trafiksäker ävergång byggas vid karsningen Sandhedsvägen/Regementsgatan. Någat
sam inte är kalkylerat. Eftersom detta inte har planerats är det svårt att ha en uppfattning
vad kostnaderna fär de här åtgärderna blir. Beraende på vilken trafiksäkerhetsnivå sam väljs
handlar det traligtvis am 2-3 Mkr.
2
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Infrastrukturutgifterna och utgifterna för inköp samt utbyggnad av sporthallen kan enligt
ovan komma att uppgå till ca 10 Mkr. För att relatera det till t ex en gymnastiksal handlar det

om att bygga ca 400 kvm vilket ger en hyra om 900 000 kr.
•

Behov av skolskjuts? Kostnader? Avstånd - åk F-3 över 2 km, åk 4-6 över 3 km, stämmer det?

UAF: Kostnaderna är helt beroende på antalet utanför de avståndsgränser som finns
beslutade. Vi uppskattar dock kostnaden till lägre än idag (Västerhejde skola) då fler elever
kommer bo inam gränsen fär promenad/cykel.
•

Ny högstadieskola? Finns behov? I så fall när? Vem beslutar? Integreras med F-6 eller eget
område?

UAF: Tveksamt. Vi ser det sam en bättre läsning att utäka verksamheterna i Sädervärn och
Salbergas skalar.
Arenahallen som gymnastiksal?
•

Hur mycket tid behövs? Enbart Visborgsskola? Visborgs- + Västerhejdeskola?

UAF: Vi ser inte Arenahallen som ett alternativ. Dels då tiden skulle vara minst kl 8-14 alla
vardagar ach dessvärre inte "färhandlingsbar" då timplanen kräver ett visst antal timmar. Vi
har ackså prablemet med säkerheten då Arenahallen är en allmän plats medan "skalar" inte
är det. Avsaknaden av förvaringsutrymmen (och även utrustning för gymnastik etc.) men
främst möjligheten att dela och skärma av gör också Arenahallen till ett dåligt val.
•

Kostnad för hallhyra?

UAF: Kff har de uppgifterna ach sätter hyra tillsammans med Tkf.
KFF: Billigast för UAF är att hyra löstimmar fär 1200 kr/tim.
•

Vad händer när/om arenahallen används för evenemang t ex gymnasiemässa mm? Är det ok
att gymnastikverksamheten ställs in för skolan?

UAF: Se ovan, d v s idrottsundervisningen kan inte "ställas in" annat än vid enstaka tillfällen
på en termin.
KFF: Möjligheterna att hålla evenemang måste priariteras, utifrån projektdirektivet bakom
sparthaIIen.
•

Behov av tillgång till arenahallen för andra skolor på ön, friluftsdagar mm?

UAF: Den tillgången är absalut önskvärd ur perspektivet alla skalar på ön då det skulle berika
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idrotts undervisningen ur vissa perspektiv. (T ex större turneringar och friluftsdagar).
•

Idrottens behov av tillgång till arenahallen dagtid vardagar?

KFF: Idrottsgymnasium av olika slag ör potentiella förhyrare dagtid, behovet ses som
begrönsat idag med anledning av arenahallens placering långt bort från Wisbygymnasiet.
Bokningar förekommer dock. Elitföreningarna hor önskemål om visst nyttjande av hallen
dagtid.
•

Kostnad för ombyggnad/tillbyggnad av arenahallen för funktionen gymnastiksal (förråd,
utrustning, ommöblering per dag etc)?

UAF: Ser det nöston sam en omöjlighet. Kostnad för eventuell ambyggnatian måste besvaras
av TKF.
KFF: Förrådsmöjligheter saknas idag. Behöver lösas med tillbyggnad om aktuellt. Idrotten
kommer högs sannolikt inte att acceptera att arenan får gymnastiksalskoraktör. Skolan bör
utgå från att lokalen ser ut som den gör idag och om det kan vara passande för någon del av
sitt behov.
SBF/TKF: Utrymme för skolans förrådsbehov vid användandet av orenohallen som gymnastiksal saknas i hallen. För att fungera som gymnastiksal måste orenohallen därför byggas till
med förråd för den utrustning som skolan behöver för sin undervisning. En tillbyggnad lär
troligtvis inte ge en optimal logistik för skolans verksamhet. Kastnadsmässigt kostar en
utbyggnad ca 20000 kr/kvm. Beroende på om behovet är 50 eller 100 kvm blir kostnaden ca
1-2 Mkr.
•

Är kombinationen lunchrestaurang och gymnastiksal ok (vill man ha "publik")?

UAF: Nej.
Placering av skoltomten intill arenahallen/idrotts- och rekreationsområdet?

KFF: Ser positivt på en möjlighet att integrera skola/förskola i en idrottsanläggning men det
får inte ske på bekostnad av att kunna nyttja befintliga byggrätter för framtida
idrottsanläggningar.
•

Hur ser skolvägen ut från hela Visborgsområdet ut, fullt utbyggt? Avstånd? Behövs ytterligare
en trafikseparerad lösning för Sandhedsvägen?

UAF: Om den placeringen skulle vara aktuell skulle nog en sådan trafikseparering vara
nödvändig. Mon måste dock beakta att antalet elever som behöver skolskjuts avsevärt skulle
öka vilket vare olyckligt.
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Är det ok med skolvägar i blandtrafik eller behövs trafikseparerade lösningar ända fram till
skolan?
UAF: Självfallet inte önskvärt men oftast ofrånkomligt.

•

Vilka lösningar krävs för en bra hämta/lämna-situation (bilburna föräldrar, transporter)?
UAF: "Genomfart" ör att föredra, d v s att föräldrar lämnar av och sedan fortsätter på sin väg
mot företrödesvis Visby.

5
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/244
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jonas Nilsson

Datum 2 mars 2016

Regionstyrelsen

Miljöprogram och socialt program Visborg
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
• Miljöprogram och socialt program för Visborg, liktydigt med
Hållbarhetrprogram for Visbor;g, godkänns.
Bakgrund
Ledningskontoret arbetade under 2011 fram ett övergripande miljöprogram och ett
socialt program för stadsdelen Visborg. Programmet har utgjort en visionär grund
för arbetet med strukturplanen för Visborg (RS 2015/183) och de två dokumenten
bör ses som en helhet.
En beskrivning över detta arbete och ärendets gång finns i ~änsteskrivelsen daterad
22 maj 2015.
Regionstyrelsen godkände 4 juni 2015 (RS§212) infonnationen att
hållbarhetsprogrammet för Visborg kan fastställas först när beslut kring
strukturplanen för Visborg fattas. I övrigt gavs inga direktiv om tillägg.

Bedömning
Beslut gällande strukturplan för Visborg förväntas fattas vid
regionstyrelsesammanttädet 7 april 2016. I samband med detta föreslås
regionstyrelsen som separat punkt även godkänna Hållbarhetrprogram fik Visborg och
förklara att ledningskontorets deluppdrag i beslut KS §49 2011 kring miljöprogram
och ett socialt program för stadsdelen Visborg är slutfört.

Exp till:

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19
Postadress

SE~621

81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

E-post regiongotiand@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/244

Samhällsbyggnadsenheten

Handlingstyp Program
Datum 22 maj 2015

Hållbarhetsprogram för Visborg
Övergripande miljöprogram samt socialt program för utvecklingen av
Visborgsområdet.

1. Visborg - en stadsdel i utveckling
Vis borgs historia, fysiska och juridiska fömtsättningar i form av
ägarförhållanden, fastighetsindelning, befintligt vägnät och bebyggelse, geologi,
topografi med mera samt de planfömtsättningar som området ges i .f<ord;itpod
iitieJ:riktspion jfr Visbyområdet 2025 finns översiktligt beskrivet i denna, samt i
"Visborg utvecklingsplan (2008-06-03) och upprepas därför inte i detta
program.
Inledningsvis kan konstateras att den förväntade befolltningsutvecklingen på
Gotland i allmänhet och Visby i synnerhet är den avgjort mest styrande faktor
för i vilken takt exploateringen av Vis borg kommer att ske.
Exploateringstakten påverkar en mängd faktorer, där man generellt kan säga att
en långsam utbyggnadstakt ofta gör vissa kapitalintensiva satsningar dyra, och
investeringar på miljöområdet utgör härvidlag inget undantag. Ett ofta använt
exempel är anläggningar och transportnät för hämtning av avfall
(sopsugssystem), som kräver ett stort antal anslutna hushåll för systemet ska bli
billigare än traditionell hämtning med bil vid varje fastighet.
En hög exploateringstakt, å andra sidan, möjliggör genomgripande
investeringar i infrastruktur och andra delar av den fysiska miljön, som i många
år framåt kommer att styra vilken sorts liv stadens innevånare i framtiden
kommer att leva.
En analys av den gotländska bostadsmarknaden och marknadsfömtsättningarna för Visborg har beställts av projektgruppen för Visborg och resulterat
i en marknadsanalys'. Rapporten har arbetat med tre scenarier när det gäller
befolkningsutveckling och bostadsbehov. "Normal" - baserad på faktisk
Analys av den gotländska bostadsmarknaden och marknadsförutsättningar för
utvecklingsområde Visborg. NAI Svefa 2011.
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befolkningsutveckling sedan 1968, "Program" - baserad på
bostadsförsörjningsplanens prognos samt slutligen "Vision 2025" - baserad på
det regionala utvecklingsprogrammets vision. I kalkylerna antogs att Visborg
under överskådlig tid kommer att utgöra hälften av den utbyggnad av bostäder
som sker på Gotland. Boendetätheten har satts till2,0/bostad och totala
antalet bostäder inom Visborgsområdet till cirka 3 500.
I tabellen nedan redovisas några nyckeltal för de tre scenarierna.
Scenario

Befolkningsnetto
2011-2025

Normal
Program
Vision 2025

+ 1 302
+ 4 755
+ 7731

Behov bostäder
2011-2025 (st.)

Exploateringstid
Visborg (år)

651

165

2378

45

3866

30

Som framgår av tabellen varierar exploateringstakten kraftigt. Oberoende av
vilken väg befolkningsutvecklingen på Gotland t.'lr, kommer utbyggnadstakten
för Visborgsområdet att vara lång eller till och med mycket lång. Kalkylerna
kompliceras av det faktum att det under åren 2000-2010 byggts 1 667 bostäder
på Gotland samtidigt som befolkningsnettot för samma period är minus 143
personer. Den gotländska bostadsmarknaden är med andra ord speciell och det
är svårt att göra säkra antaganden.
Även om vision 2025 skulle uppfyllas, som allmänt betraktas som den
snabbaste tänkbara tillväxten med ett plusnetto på drygt 550 personer om året
fram till 2025, skulle utbyggnaden av Visborg pågå i ungefår 30 år. Under så
lång tid kommer hållbarhetsaspekten kontinuerligt att förändras och måste
därför tillåtas att gång på gång revideras och arbetas in i detaljplaneprocessen.
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2. Programmets syfte och användning

Syftet med detta program framgår av regionstyrelsens beslut 2011-02-17, då
man beslutade att ledillngskontorets förslag för utvecklingen av
Visborgsområdet skulle gälla med en rad förändringar, vilka finns inarbetade i
"Direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet", KS
2010/290-21. I ledningskontorets

~änsteskrivelse

heter det att

"Det är av Jtor vikt att intentio1lerlla i den jöro/lipade ;iverJiktJjJlatlet1 jör
Visbyområdet jiiroerkligas i Iltbyggnaden av ViJborgsområdet. Ambitio1len är att
Visborg Jkal! IItlJecklas til! en stadJdel med bög mi!;öptvftl och med enlltfimnning aJ)
bostädel; gziinområden och möteJjJlatJer Jom Ja"1/!erkar til! at! Jkapa en god li/)smi!;o
för alla kategorier av männiJkot: I detta ligger bland anflat skapandet av efl
inJraJ1ruktllr med "ngöanpasJade tramporfJystem, lättillgängliga och attraktiva gångoch ryke1stråk Jamt tillgång till bOJtadsnära griinområden jör natllmpplevelJe/; jjJisk
aktivitet och ,~k,~ation. J Jkapandet aJ) den goda li/m"i!;on ingår äl)enlltbyggnaden
aJ) den Jodala injraJtmktllrell medfönkolor, skolor, ä!d/~omsorg och aJlllan allmän
likJom kommmieli Je/vice jOi' livets olika skeden. Här är kvalitet o"h tillgänglighet
mItrala begrepp i målet att Jkapa en trygg och attraktiv lilJJmiljö."
I regionstyrelsens beslut fick ledningskontoret uppdraget att utarbeta förslag till
ett övergripande miljöprogram och ett socialt program för stadsdelen.
Uppdraget har tollmts så att programmets främsta syfte är att utgöra en
visionär grund för det kommande arbetet med strukturplan och detaljplaner.
Uppdraget tolkades vidare så att det inte förelåg något hinder att arbeta med
både det ekologiska och det sociala perspektivet i ett och samma program.
Arbetsnamnet har därför varit Hå//barhetJjJtvgram för VIsborg.

S odalt pmpekti/)
De övergripande mälsätmingarna på det sociala området har varit att få ett
hellletsperspektiv och en samordnad planering för att öka förutsättningarna för
en attraktiv och hållbar utveckling nu och i framtidens Visby. Det vill säga att
de sociala aspekterna ska ges lika stor betydelse i fysisk samhällsplanering som
till exempel bebyggelseutveckling och trafikplanering. I Översiktsplanen för
Gotland anges det att social hållbarhet ska omfatta perspektiven trygghet,
jämJtälldhet, ttJlgänglighet och delaktighet. För att förstärka arbetet med sociala
frågor krävs ett tvärsektoriellt arbete mellan olika verksamheter och
kompetenser. Detta måste ske inom Regionen, men också mellan Regionen
och förenings- och näringslivet och med medborgare.
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Metoder såsom sociotopkartering, barnhälsokonsekvensanalyser,
hälsokonsekvensbeskrivning, genom vardagslivskardäggning och
medborgardialog är exempel på metoder och verktyg i det arbetet. Inriktningen
kan därför vara att - för att förstärka människors hälsa och välbefInnande i
samhällsplaneringen utifrån de sociala perspektiven - förbättra tvärsektoriellt
arbete och samverka över sektorsgränser. Vidare ska delaktighet och inflytande
genomsyra hela planeringsprocessen så att erfarenhet och kunskap ökar till
fördel för hälsoaspekten.

Mif;öperspektiv
Eftersom ett övergripande program inte kan täcka alla detaljer har många
kommuner mer eller mindre detaljerade egna miljökrav, vars funktion är att
styra prestanda, materialval och fysisk utformning när det gäller bebyggelsens
miljöprestanda och egenskaper i den omedelbara närmiljön på kvartersmark.
Det fInns exempel på kommunala så kallade miljöbyggprogram som varit
framgångsrika. Malmö och Lund har tillsammans med Lunds universitet och i
nära dialog med byggbolag och ägar/ förvaltningsbolag tagit fram det
gemensamma Miljöbyggprogram SYD, som tillämpas för att styra
nybyggnation av bostäder - och även i vissa fall lokaler - i hållbar riktning på
all kommunal mark. Genom att ta fram miljöbyggprogram i dialog med
byggbolag och ägar/ förvaltningsbolag är chansen stor att kravnivåerna hamnar
rätt, arbetssättet accepteras och att alla känner delaktighet i de övergripande
målen.
Det fInns dock många problem med att använda miljöbyggprogram. De kräver
resurser i form av anställda för att sammanställa byggtekniska krav, metoder
för verifIering och granskning av byggföretagens dokumentation.
Erfarenheterna från bl a Malmö och Lund är att det i slutet av processen ändå
saknas resurser till kontroll och uppföljning av de ambitionskontrakt som
upprättats med varje exploatör. Om sådan kontroll skulle utföras, uppstår
frågan vad man ska göra om man upptäcker avvikelser. Eftersom åtagandena
bygger på frivillighet, har exempelvis en byggnadsnämnd inga lagliga
möjligheter att inte utfirda slutbevis om det skulle vara så att exploatören inte
fullföljt vad som avtalats.
Miljöbyggprogram fungerar fömtsätter också ett högt byggllyck och en
konkurrenssituation mellan o!il,a exploatörer, eftersom systemen går ut på att
den exploatör som lovar att bygga mest miljöanpassat får markanvisning.
Inte helt oväntat har statsmakterna reagerat på dessa system och sett dem som
hinder för ett effektivt byggande. Under arbetet med hållbarhetsprogram för
Visborg stod det relativt tidigt ldart att regeringen förberedde en skärpning av
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lagstiftningen i syfte att ytterligare klarlägga rollfördelningen mellan stat och
kommun när det gäller byggprocessen.
Frågan om Region Gotlands miljöbyggprograms, Program for miljöanpassat Olh
resllrsejfektilJt byggande (antaget av KF 2003-12-15), vara eller inte vara blev därför
högst aktuell. Region Gotlands miljöbyggprogram utreddes av
ledningskontoret som ett separat uppdrag (se RS 2012/240). Programmet hade
sedan tillkomsten enligt uppgift inte tillämpats som det var tänkt, dvs. som en
obligatorisk samling villkor kopplat till markanvisningen. Eftersom mycket
tydde på att lagen skulle skärpas på just denna punkt blev det tämligen
meningslöst att vidareutveckla ett system med tvingande regler. Av samma skäl
blev det också meningslöst att fastställa obligatoriska kravnivåer i
hållbarhets programmet för Vis borg på de områden Region Gotland inte hade
rådighet.
Ledningskontoret gjorde i april 2012 bedömningen att det bästa alternativet var
att upphäva Program for mijö'anpassat och mllrsejfektitJt byggande och istället anta en
egen policy att användande av miljöcertifieringssystem som etablerats inom
byggbranschen, dels uppmuntra byggbranschen på Gotland till ett frivilligt
bruk av dessa system. Regionfullmäktige upphävde programmet 2013 (Rf §64).
ledningskontoret gavs i uppdrag att utreda frågan om miljöcertifiering.
PBL ändrades 1 januari 2015. Enligt 8 kap 4 a § PBL får inte en kommun
"ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i
andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av
detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan
verkan."

5 (23)

123

3. Systemavgränsningar

Idag visar erfarenheterna att en del av den miljöpåverkan vårt boende har kan
minska kraftigt, som exempelvis klimatpåverkan från bostädernas
energiförbrukning. Med hjälp av extra isolering, isolerande fönster,
värmeåtervinning ur ventilationsluften, energieffektiv belysning och vitvaror
och en mängd andra åtgärder kan husen bli mycket energieffektiva. Rent
tekniskt är det inte några större problem och inte heller ekonomiskt, eftersom
de extra investeringarna betalar sig på sikt.
Generellt kan man säga att så länge man strikt avgränsar sig till själva
byggnaderna och dess närmiljö kan mycket göras med idag känd teknile Sätter
man däremot in byggnaderna i sitt sammanhang och tittar på stadsdelen
interaktioner med den omkringliggande staden och det försörjande omlandet
(som idag till stora delar är globalt) ökar svårighetsgraden. Det finns visserligen
tekniska lösningar på många delproblem, men egentligen handlar utmaningarna
om att åtgärda de "inbyggda" systemfelen, fel som inte i första hand kan lösas
med några få, tekniska åtgärder.
Två ofta använda exempel på system som inte fungerar tillfredsställande är
näringscirkulationen mellan stad och land samt vägtransporter av varor och
människor. I avloppssystemen blir värdefulla näringsämnena kontaminerade av
tungmetaller/kemikalierester, vill<et gör att kväve och fosfor med flera
näringsämnen under överskådlig framtid kommer att fortsätta hamna i havet
och på deponier istället för att återföras till åkern.
Ett annat exempel är vägtrafiksystemet, som i Sverige till ungefär 90 procent
drivs av fossila bränslen med stark klirnatpåverkan som följd. Den kedja som
startar med oljeutvinning och slutar som fordonsrörelser är också påfallande
ineffektiv. På vägen påverkar detta system också sin omgivning på alla nivåer;
lokalt, regionalt och globalt.
Med ny teknil< kan man som sagt visserligen åstadkomma förbättringar, men
den här typen av systemfelen är ändå svåra att angripa i stadsdelsutvecklingsprojekt. Den enklaste, smidigaste och kortsiktigt billigaste lösningen är att
integrera den nya stadsdelens system i stadens redan befrntliga. Det krävs mod
och mycket engagemang för att våga göra egna, separata lösningar för en ny
stadsdel. Det vanligaste är att tekniska spetslösningar först bara prövas i form
av komplement, i ett begränsat antal hus som vanligtvis ansluts även till de
befrntliga systemen för t ex avlopp, el- eller värmeförsörjning.
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För Visborgs del är det viktigt att våga pröva nya tekniska lösningar på
hållbarhetsområdet, och då också våga pröva lösningar som syftar till att
åtgärda systemfel. Målsättningen bör vara att stadsdelen genererar något eller
några projekt som även på nationell nivå ligger i den absoluta framkanten av
utvecklingen. Sådana spetsprojekt kräver nästan undantagslöst mycket resurser
och det är därför angeläget att byggföretag och markägarna i form av Regionen
och de privata företagen i ett så tidigt skede som möjligt söker
samarbetspartners. Villm dessa spetsprojekt kommer att bli måste arbetas fram
genom en dialog med många olika intressenter. Generellt bör varje
stadsdelsutvecklingsprojekt ta fasta på vad som är unikt för den aktuella platsen
och utveckla dessa värden. För Vis borgs och Gotlands del är det naturligt att
vidareutvecIda redan existerande hållbarhetsprojekt kring exempelvis lokal
energiproduktion eller fossilfria lokaltransporter.
De följande programområdena har valts ut för att de utgör ett urval av de
vil<tigaste faktorerna som går att påverka på stadsdelsnivå. Det är ett första
urval och ingenting hindrar att man längre fram lägger till nya. Visborg
kommer att byggas ut under lång och det enda som är säkert är att efterfrågan
på miljöanpassade lösningar, som samtidigt gynnar sociala och ekonorniska
faktorer, hela tiden kommer att öka.
Atgärder för att begränsa klimatpåverkan och anpassningar till ett förändrat
ldimat har avsiktligt inte gjorts till egna områden, utan är faktorer som ska
beaktas inom samtliga områden.
Ett perspektiv som inte heller fmns med är det ekonomiska. Precis som
ekologisk och social hållbarhet är ekonomisk hållbarhet en förutsättning för att
de två övriga och vice versa (i ett system starkt påverkat av människan). Det
ekonomiska perspektivet är dock i mindre grad än de andra tydligt jjJiskt knutet

till stadsdelen. Det finns många exempel på hur stadsdelsprojekt och
stadsförnyelseprojekt blivit ekonomiska draglok i den regionala ekonomin och
ökat den ekonomiska och sociala hållbarheten i samhället. För Visborgs del är
det vil<tigt att utvecklingen av stadsdelen harmonierar med det regionala
utvecldingsprogrammet Vision 2025. Något varaktigt "Visborgsprojekt"
kommer med stor sannolikhet inte existera efter juni 2015, då strukturplan,
hållbarhetsprogram och andra delprojekt inom Visborgsprojektet
slutrapporteras och utbyggnaden av stadsdelen går in i (det redan påbörjade)
detaljplaneskedet.
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4. Vision och övergripande mål

Under de följande avsnitten presenteras inledningsvis vision och övergripande
mål för stadsdelen, därefter målbilder för olika områden som exempelvis
energi, transporter, mötesplatser etc. En del av dessa områden har Region
Godand rådighet över, andra inte. Under stadsdelens långa utbyggnads tid
kommer gränserna för vad som är möjligt att göra kontinuerligt ändras; både
lagstiftningsvägen och som frivilliga åtaganden.

4.1 ÖIJergripallde målför den ,.gionala IItveck/ingen på Gotland

De övergripande målen för den regionala utvecklingen på Godand finns
beskrivna i det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025, där mål inom
folkhälso- respektive miljöområdet utgör två av de fem övergripande målen:
Godänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Godand är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Bostäder är speciella ur miljösynpunkt. Bostäder står för tre fjärdedelar av den
energi vi hänför till bebyggelsen i Sverige, kommersiella lokaler en fjärdedel'.
Byggnader har lång livslängd, det går oftast lång tid mellan genomgripande
renoveringar, nyproduktion är mycket kostsam etc. Det gör att det är vil,tigt att
diskutera bostäder ur ett livscykelperspektiv. Den som enbart diskuterar
markpriser och byggkosrnader förbiser lätt att några få procent på
produktionskosrnaderna i syfte att exempelvis spara energi har en relativt
snabb återbetalningstid, speciellt jämfört med byggnadens tekniska livslängd.
Region Godands övergripande MiljöpmgraJJl för EkokoJJlJJllI1l Gotlalld innehåller
under fokusområde 4b ett särskilt avsnitt om livsmiljö och god bebyggd miljö.
Strategier som nämns är

2

•

Bebyggd miljö, service och infrastruktur för transporter utvecklas med
syfte att stödja en livsstil som gynnar hållbar utveckling.

•

Utsläpp till luften begränsas genom teknil<val och aktivt miljöarbete för
att inte bidra till skador på människors hälsa, natur, kulturarv eller ökad
kli1natpåverkan.

•

Vid ny- och ombyggnation utformas bebyggelse så att den blir så
miljöanpassad och energieffektiv som möjligt utifrån vad känd teknil,
och befintliga byggnader medger.

Gullberg, Höjer, Pettersson. Bilder av framtidsstaden. Symposion, 2007.
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•

Material återanvänds eller återvinns. Restavfall och avfallets farlighet
minskas genom informationsinsatser och tekniklösningar. Avfallet tas
om hand på ett ekologiskt hållbart sätt.

•

De bebyggda miljöerna skall erbjuda en hög andel grönområden och
naturområden så att andelen hårdgjorda ytor begränsas och allmänna
grönområden bevaras och utvecklas. Träd sparas i stor utsträckning vid
bildandet av grönområden och tätortsnära skog.

Sammantaget anger det regionala utvecklingsprogrammet och
miljöprogrammet en hög ambitionsnivå på miljöområdet när det gäller
kopplingen till byggande och boende.

4.2 Socialt perspektil}
Gotlands vision är att gotlänningarna har bra hälsa ot"h mår bäst i lalldet. Hälsa är
centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.
Hur vi människor mår påverkas av oW,a faktorer som till exempel
uppväxtvilllwr, utbildning, arbetsliv, kultur och fritidsutbud, socioekonomiska
villkor, bostadsförhållande och fysiska miljöer. Ansvaret för att skapa dessa
hälsofrämjande miljöer, där människor får möjligheter och förutsätmingar att
ta kontrollen över sin livsmiljö, delas givetvis mellan individen själv och den
offentliga-, ideella och privata sektorn. Kärnan i Region Gotlands arbete för en
hållbar samhällsplanering är att samverka brett mellan olika professioner och
utveckL'l processer där den fysiska miljöns utformning utifrån delaktighet,
jämställdhet, tillgänglighet och trygghet står i fokus.
Det fInns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Personer med låg
utbildning eller låg inkomst har en kortare medellivslängd och uppger en sämre
hälsa än den övriga befoil<ningen. När det gäller barn så råder de inte över sina
levnadsomständigheter och är därför särskilt utsatta när skillnader i sociala
förhållanden påverkar deras förutsätmingar för en god hälsa. Risken för
dödlighet bland barn och unga är 30 procent högre i socioekonomiskt svaga
grupper jämfört med i starka. För att kunna minska ojämill<heten i hälsa är det
därför viktigt att sätta människan i centrum och särskilt ta hänsyn till grupper
som är kräver särskild omsorg i den fysiska planeringen; barn och ungdomar,
personer med funktionsnedsätming och äldre. Tillgängligheten till olika platser
avgör exempelvis om barn själva kan ta sig till skolan eller till platser för
fritidsaktiviteter eller utevistelse. Kan äldre och personer med funktionshinder
ta sig till olika servicefunktioner eller grönområden? Gäller jämställda villkor
när kvinnor/män och flickor/pojkar rör sig i det offentliga rummet?
Befolkningen i Sverige och på Gotland blir allt äldre och mer samhällsinriktade
insatser behöver förberedas och utvecklas för att skapa förutsättningar för ett
gott åldrande. På Gotland beräknas antalet personer över 80 år uppgå till dtygt
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4 800 år 2025. Satsningar på livsmiljöer och levnadsvanor har visat sig ha
positiva effekter på äldres hälsa och är dessutom mycket kostnadseffektiva. Ett
exempel kan vara närhet till grönområden där äldre kan röra sig fritt och känna
sig trygga.

4.3 Visi0110m Visborg som en hållbar stadsdel med människan i celltmm
I utvecklingsplanen för Visborg (2008-06-03) fmns ett att antal utgångspunkter
för stadsdelen: En sådan är att skapa bostäder och miljöer som vänder sig till
alla. Vis borg ska inte utvecklas till en segregerad stadsdel för enbart människor
med god ekonomi utan även kunna erbjuda attraktiva prisvärda bostäder för
ungdomar och andra grupper med begränsade ekonomiska resurser. Barn,
ungdomar och äldre samt människor med funktionshinder utgör prioriterade
grupper.
En miljömässig utgångspunkt är att" ... skapa en bebyggd miljö där närservice
och infrastruktur utvecldas med syfte att stödja en livsstil som gynnar en
hållbar utveckling. Planeringen skall utgå från att bilberoendet skall minska till
förmån för miljövänliga kollektiva kommunikationer och attraktiva cykel- och
gångstråk." II "Bebyggelsen skall utformas så att den blir så miljöanpassad och
energieffektiv som möjligt."
Det kan ändå vara värt att uppmärksamma att det kall fmnas en potentiell
målkonflikt mellan att bygga "för alla" och "så miljöanpassat och
energieffektivt som möjligt." Den senare formuleringen specificerar att man
ska välja de allra bästa lösningarna, men eftersom nyproduktion idag är dyr och
långtgående miljö- och energianpassning inte gör initialkostnaderna lägre, finns
en potentiell mållwnflikt om man samtidigt har kravet att kunna erbjuda
boende för alla.

1994 var den genomsnittliga byggkostnaden för ett flerfamiljshus i
Sverige omkring 10 200 kr/m' (Boverket). Femton år senare var den
genomsnittliga byggkostnaden för flerfamiljshus i länsområde III (med
storstäder undantagna), som Gotland tillhör, 23 028 kr/m' (2009), vilket
innebär en ökning med 126 procent. Riksgenomsnittet (även inkl.
storstadsregionerna) var 2010 30 067 kr/m'.

Vilken samlad ambitionsnivå som ska väljas på stadsdelens hållbarhetsprof!l är
därför viktigt att kladägga, liksom att få en uppskattning om hm mycket
merkostnaden blir för oill" nivåer av miljöanpassning, både på fastighets- och
stadsdelsnivå.
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Till resonemanget måste också kopplas hur mycket av individernas
miljö belastning som beror av bostadens/systemens tekniska
egenskaper/ standard och hur mycket som beror av innevånarnas egen livsstil.
Erfarenheterna från Hammarby Sjöstadsprojektet i Stockholm har visat att de
tekniska systemlösningarna inte räckt till för att uppnå alla delar av de operativa
inriktningsmålen. lldartext menas att det är de boende som påverkar
energiförbrukning, val av transportmedel och materialflöden i området och i
slutändan alltså står för en mycket stor del av utfallet av stadsdelens
miljöprestanda.
Den personliga miljöbelastningen är alltid kopplad till den personliga
konsumtionsnivån/livsstilen, som i sin tur styrs aven rad faktorer. Till de
viktigaste hör ålder, familjesituation, bostadens och eventuell bil/bilars
miljöprestanda, intresse/motivation, den personliga ekonomin samt inte minst
kön.
Vi belastar kort sagt miljön oWca mycket under livets oW,a faser. Bostadens
miljöprestanda och den fysiska miljöns utformning (cykelmöjligheter,
kollektivtrafIkutbud med mera) kan förstärka eller u~ämna detta mönster.
Det skulle kunna legitimera att samhället aktivt planerar för att det byggs inte
bara oWca typer av bostäder (friliggande, radhus, flerfamiljshus etc.), att dessa
hal' oWm "pplåte/Je[oIYJJer (eget ägande, bostadsrätter, hyresrätter), olika standard
utan också olika miljöprestanda, där "golvet" givetvis utgörs av byggreglerna,
BBR. Under den fas när man belastar miljön lite, till exempel som student, kan
bostaden ha måttliga miljöprestanda. Under den livsfas när man har högre
inkomst och belastar miljön mer, behöver bostadens miljöprestanda vara högre
för att i någon mån kompensera för det större ekologiska fotavtryck man då
lämnar.

I och med att alla miljöåtaganden utöver BBR är frivilliga från det
bostadsbyggande/ bostadsförvaltande företagets sida, blir resonemanget i
någon mån teoretiskt. Bostadens miljöprestanda kan och bör lyftas fram som
en konkurrens fördel, utan att för den skull bli exlduderande när det gäller
prisnivå.
Unga vuxnas behov av bostäder kan tas som ett exempel. Gruppen är en
prioriterad grupp, då Gotland har en jämförelsevis lägre andel unga mellan 2036 år. Här fInns utgångspunkten, enligt utvecklingsplancn för Vis borg, att
"kunna erbjuda attraktiva prisvärda bostäder för ungdomar och andra grupper
med begränsade ekonomiska resurser". Möjligheten bör därför öka föl' denna
grupp att kunna söka och frnna en bostad på lika villkor som övriga grupper.
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En hållbar stadsutveckling ska prägla bostadsområdet Visborg. Det bör
kännetecknas av att hänsyn ska tas till oWca gruppers behov, att
förutsättningarna ökar för goda livsvillkor och att möjligheter till delaktighet
främjas. Höga produktionskostnader för nyproducerade bostäder kan därför
medföra en socioekonomisk boendesegregation i området. De grupper som
har svaga ekonomiska förutsättningar kommer få små möjligheter att förvärva
en bostad på Vis borg. Det är därför viktigt att belysa alla tänkbara aspekter och
värderingar i det fortsatta arbetet för att Regionens vilja att skapa en ur miljöoch social synpunkt hållbar stadsdel blir verklighet.

4.4 Barnperspektil;
Barns rätt till säkra och trygga utemiljöer blir också allt viktigare i en urban
framtid. Barn är de främsta brukarna av utemiljön men använder inte miljön
som vuxna. De har egna syften, åsikter och erfarenheter om den vardagsnära
naturen. Däremot har barns synpunkter och kunskaper om utemiljöer som
lekredskap eller social mötesplats sällan eller aldrig tagits med i fysisk planering.
För närvarande frnns det små eller inga ambitioner alls när det gäller att varje
bostadsmiljö ska vara anpassad till barns behov. Dock görs en mer allmän
inriktning sig gällande att den offentliga bebyggda miljön ska vara tillgänglig för
alla, och då också för barn. En attraktiv vardagsnära grön miljö främjar
barnens psykiska, sociala samt fysiska och motoriska utveckling. Studier visar
att barn på naturrika förskolor har bättre motoril, och koncentrationsförmåga,
fårre sjukdagar och är friskare än på naturfattiga förskolor. Barns utemiljöer
för lek och fysisk rörelse önskar de också helst ha i närheten av hemmet. När
så samhället bygger bort gröna ytor för lek och rörelse genom att exempelvis
planera för trafrkbarriärer har det en stor betydelse för dem. För att få in
bamperspektivet i samhällsplaneringen måste de få bli mer delaktiga i
beslutsprocesser som rör deras egna miljöer. Barn är de som är bäst
kvalificerade att göra de bedömningarna. För en långsiktigt hållbar utveckling
behövs en ökad förståelse hur barns utemiljöer används, fungerar och vill,en
roll platsen spelar för deras behov. Inför utvecklingen av den nya stadsdelen
Visborg är en barnhälsokonsekvensanalys en metod som kan vara relevant.
Här lyfts de frågor som är av vikt för barn och fokus är inställt på deras behov
och verklighet.
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5. Mälbild energi
Energiområdet är centralt i alla stadsdelsutvecklingsprojekt, både när det gäller
renoverings- och nybyggnation. Tack vare en mycket snabb utveckling på
området fmns det idag vanliga flerfamiljshus utan traditionellt värmesystem,
något som för kort tid sedan betraktades som mer eller mindre omöjligt att
bygga. Den uppskattade kostnadsökningen som lågenergitekniken fört med
uppskattades exempelvis i kvarteret Sjöliljan i Visby (se faktaruta) till omkring
tre procent av de totala byggkostnaderna.

GotlandsHems tre punkthus i kvarteret Sjöliljan i Visby förbrukar
cirka 51 kWh/m' och år, vilket är under en tredjedel så mycket energi
som den genomsnittliga förbrukningen i hela GotlandsHems
fastighetsbestånd (159 kWh/m' och år). Jämfört med dagens
byggnormer (2015) för nya hus är energiförbrukningen i dessa hus
drygt 60 procent av normen. Husen klassas som lågenergihus; på
grund av ett antal val, bland annat större fönsterytor, hamnade
husen strax över gränsen för att få kallas passivhus.

Visionen är att Visborgs flerfamiljsfastigheter inte ska kräva annat än ett
marginellt tillskott av energi för uppvärmning från fjärrvärmenätet. Solvärme
för tappvarmvatten och bidrag till uppvärmningen kan ställas som krav.
Man kan också tänka sig att ägarna till flerfamiljshusen måste ha en viss
installerad eller köpt andel förnybar elproduktion. Man kan välja mellan att ha
solelpaneler på tak (eller i en gemensam park där de vrids efter solen) eller
investera i vindkraft.
För en/tvåfamiljshus ska det finnas möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet,
men det kan troligtvis inte ställas som krav, eftersom det också måste vara
möjligt för passiv- och lågenergihus att helt avstå från anslutning.
Direktverkande elvänne får bara användas som ett begränsat komplement när
centralt värmesystem inte installeras, exempelvis genom en begränsning i
installerade effekt per ytenhet. Frågan är värmepumpar ska accepteras i
enfamiljshus är en svår fråga, speciellt om fastighetsägaren bara köper förnybar
el, med egen andelsvind har fjärrvärmen troligtvis svårt att konkurrera i pris.
All fastighetsrelaterad energi stadsdelen förblukar ska vara förnybar,
stadsdelens byggnader ska vara k:l.i.tnatneutrala under driftsfasen, det lcravet kan
givetvis utsträckas till hela byggnadens livslängd (dvs. ink!. byggande och
rivning/återvinning enligt LifeCycleCost-koncept), men det kräver i så fall
klimatkompensationsåtgärder.
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6. Målbild materialflöden
Våra bostäder är en flödes nod i samhället; en mycket stor del av allt som
produceras i samhället passerar förr eller senare en bostad och omvandlas från
vara/resurs till restprodukter i olika former. Det gäller vatten (dricksvatten och
nederbörd blir till dag- och avloppsvatten), näring (inflödet av mat, utflödet av
restnäring), kort- och långlivade produkter (förpackningar, textilier, möbler,
vitvaror, kemikalier, läkemedel, elektronik, metaller/batterier, övriga prylar etc.
som i varierande grad återanvänds/ energiutnyttjas). Man får inte glömma bort
att trots återvinning är de flesta flöden i samhället linjära, och slutar som avfall
och föroreningar i oWm former.
Det är viktigt att ta ett samlat grepp kring alla stadsdelens olika flöden, sätta in
dessa i ett systemperspektiv och på bästa sätt länka in stadsdelen i de idag
existerande återanvändningssystem som finns och - där så är möjligtförbereda stadsdelen för morgondagens. Strategin kommer inte att vara unik;
det handlar om att i tur och ordning minska produktion och konsumtion,
reducera avfallsmängderna, återanvända, materi,~låtervinna och först slutligen
energiutnyttja.
Sedan lång tid tillbaka är kretslopp i det närmaste självklart som teoretisk
grundmodell, men nackdelen är att kretsloppen oftast bygger på långa
transporter, vilket gör inte alltid gör dem självklara ur miljösynpunkt för ett
glest befolkat land som Sverige. För Gotlands del, med sin ytterst
klimatpåverkande godstransportl{edja, ställs problematiken på sin spets.
Vis borgs bör ha en högre ambition än resten av Gotland. Stadsdelen ska kunna
gå före och utgöra testområde för nya system att samla in och återvinna både
fraktioner och produkter. Det ska vara lätt och bekvämt att sortera. F ör att det
ska bli verklighet måste man kunna lämna de vanLigaste vatdagsfraktionerna i
bostadens omedelbara närmiljö. Det kräver troligen en integrering av dagens
avfallssystem och förpackningsinsamling. De system som utvecklas måste utgå
från att bilberoendet i samband med avfall och återvinning ska minska.
Produkter som fortfarande kan ha ett värde för någon annan ska kunna lämnas
i ett centralt beläget återbrukshus, där även andra vanliga fraktioner som
returförpackningar, batterier, kemikalier, läkemedel, elektronil{ med mera ska
kunna lämnas. Först när man har skl)'mmande eller helt uttjänta produkter ska
man behöva ta sig till en återvinningsstation eller beställa hämtning.
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Den stora frågan är hur målen ska formuleras när det gäller de svårlösta flöden
som idag inte fungerar tillfredsställande i samhället, t ex kring
näringscirkulationen mellan stad och land. Stadsodling (och andra former av
närhetsprinciper i kretsloppen, t ex återanvändning av kläder/prylar) kan
visserligen upplevas som" en droppe i havet" i sammanhanget, men är viktigt
att inte glömma bort. Det är viktigt att uppmuntra försök att åtgärda de svaga
länkar i kedjorna, eftersom de strukturer vi bygger in påverkar våra möjligheter
att göra rätt under lång tid framöver.

7. Målbild transporter och rörelsemönster
Både översiktsplanen och projektplanen är tydliga på punkten att Vis borg inte
får bli en satellit till Visby utan att stadsdelen ska integreras med övriga staden.
Det ur dagens synvinkel perifera läget gör initialt detta svårt, speciellt för de
södra delarna av området som kommer att vara belägna upp till fem kilometer
från stadens centrum. A andra sidan kommer exploateringen troligtvis att ske
norrifrån. De norra delarna kommer att få ett mer gynnsamt läge med ungefär
två och tre kilometer från Östercentrum. Längre fram (> 10 år) kommer också
en exploatering av villatomter att ske i södra delen av området, eftersom man

där kan dra nytta av befIntliga anslutningar i Vibbleområdet.
Den stora utmaningen på transportområdet är att bygga Visborg utan att
biltrafIken ökar som i de trafIkprognoser som gjorts. En ökning av biltrafIken
på det till stadsdelen anslutande vägarna är ofrånkomlig. Den prognostiserade
trafIkökningen över exempelvis Toftavägen med nära 300 procent framstår
som oroväckande och försvårande för bland annat målen i miljöprogrammet
kring begränsad klirnatpåverkan. Nästan hela denna ökning skulle räknas som
trafIk genererad på grund av tillkomsten av Vis borg, eftersom trafIken in till
staden från västra Godand inte beräknas öka i lika hög grad.
För arr skapa en positiv framtidsbild av området och visa på alternativ till bilen
är en snabb och högfrekvent kollektiv fossilfri trafIkförsörjning mellan Visborg
och centrala Visby önskvärd, en förbindelse som måste upplevas som "raka
spåret" .

Utvidgningen av Visby med en ny stadsdel bör ske så att det fInns bra
anslutning och goda möjligheter till kollektivtrafIk och cykel- och
promclladvänliga vägar. Gröna korridorer/stråk kan förebygga att stora
trafIldeder som Toftavägen och VisbyIeden blir barriärer mot den nya
stadsdelen. Om dessutom människor kan utnyttja de gröna korridorerna till att
rasta hunden och promenera blir platsen mer levande och fler människor är ute
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på gatorna under en större del av dygnet och det i sin tur skapar känslan av
tryggare miljö.
Erfarenhet visar att glesbebyggda, perifert placerade bostadsområden med
goda vägförbindelser ökar biltrafiken medan tätbebyggda, centrala
bostadsområden (som då oftast är konverterade hamn- eller industriområden)
med begränsad framkomlighet för bil och med få parkeringsplatser inte gör det
i motsvarande grad. Många stora och mellanstora städer har numera ambitiösa
mål när det gäller att få sina innevånare att använda cykel och kollektivtrafik i
stället för bil. Skälen är inte bara miljö- och folkhälsobetingade; bill,öerna
bromsar storstädernas ekonomiska tillväxt. Köpenhamn har exempelvis målet
att hälften av stadens innevånare ska cylda till jobbet 2015.
Främsta sättet att motverka en ytterligare utglesning av Visby är att följa
utvecklingsplanens intentioner, dvs. se till att stadsdelen Vis borg i så hög grad
som möjligt får ett "eget liv", villcet gör att behovet av transporter inte behöver
öka lika mycket. Det är viktigt att åstadkomma en väl avvägd blandning mellan
boende, skolor, arbetsplatser, service, rekreation och helst också nöjen i
stadsdelen. Förutsättningarna är goda med tanke på det stora antalet
arbetsplatser som redan finns, det blivande sport- och rekreationscentrumet
samt skola. Det är viktigt att detaljplanerna inte styr handel och annan service
enbart till externa lägen. Handel ska stimuleras att etablera sig längs huvudstråk
i stadsdelen, något som kommer att förstärka stadskänslan.
Inom stadsdelen ska gång och cykel vara det naturliga alternativet att ta sig
fram. Gång- och cykelvägarna ska vara gena, trygga, väl upplysta, ordentligt
skyltade, väl underhållna, utan onödiga nivåskillnader och hinder samt estetiskt
tilltalande. Av säkerhetsskäl bör gång- och cykeltrafik separeras i så hög grad
som möjligt. Separata cykelvägar gör det möjligt att dels cylda med högre
hastighet utan att utsätta fotgängare för faror, dels i framtiden tillåta trafik med
andra typer av lågfartsfordon « 30 lem/h), ett segment som för stadsmiljöer
troliglvis kommer atl växa och utvecldas kraftigt. Just med tanke på den
mycket snabba tekniska utvecklingen på området, är det är viktigt att försöka
bygga in en flexibilitet i gaturummet, så att detta kan utnyttjas annorlunda i
framtiden.
Mellan Visborg och övriga Visbys stadsdelar är det ofrånkomligt att bilen
kommer att stå en stor del av transportarbetet, speciellt för varuinköp och för
att nå aktiviteter son1 inte finns inonl stadsdelen. Bilen används iner än

varannan gang vi gör en s.k. huvudresa på Gotland (52 procent)"', villcet är i
nivå med ril<sgenomsnittet. Bilpooler ska stimuleras och det är viktigt att ta

3

RES 2005-2006. Den nationella resvaneundersökningen SIKA 2007:19
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med denna faktor i planeringen av exempelvis p-platser. Boendeparkeringsplatser ska ha motorvärmar/ladduttag och även på besöksparkeringarna ska ett
visst antal p-platser ha möjlighet att ladda oWm typer av fordon.
Det ska vara lätt att ldara alla sina dagliga behov utan bil. För en detta ska vara
möjligt för exempelvis en barnfamilj eller rörelsehindrade personer krävs att
genomgående att planeringen tar hänsyn till detta. Det kan gälla allt från att
cykelparkeringsgaragen ska vara lätta att nå, erbjuda säker förvaring och ha
uttag för laddning av elcyklar/ elmopeder. Integration mellan cykel och
kollektivtrafik är en annan viktig punkt.
Se vidare mål och/eller delmål ur andra program:
•

Målsättningen är att skapa ett sammanhängande huvudnät av
cykelvägar för att öka andelen cyldande av den totala fordonstrafiken
fram till år 2025 (riktlinjer Föp Visby, kap 3).

•

Cykelvägnätet ska utvecklas till en fungerande attraktiv, säker och trygg
helhet.

•

Nya gator utformas så att de ger upplevelse av rätt hastighet (riktlinjer
Föp Visby, kap 3).

•

Vid planering av nya bostäder inom staden ska målet vara att avstånd
till hållplats inom staden inte bör överskrida 200 meter (ril<tlinjer Föp
Visby, kap 3).

•

Det gotländska samhället underlättar och ger förutsättningar för
hälsosamma levnadsvanor (ur Foll<hälsopolitiskt program).

8. Mälbild inomhusmiljö
Som boende påverkas man aven rad faktorer som har med bostadens fysiska
och kemiska miljö att göra. Faktorerna, allt frän dagsljusinsläpp till
ventilationens dimensionering och underhåll, planeras tidigt i byggprocessen.
När de väl är bestämda påverkar de inomhusmiljön under lång tid framöver
och är svåra och kostsamlna att förändra. Flera faktorer kan satTIverka;
exempelvis halten emissioner från byggmaterial, inredning och lösöre hänger
satnlnan med ventilationssystemets kapacitet och konstmktion. Den allt mer
"kemikaliserade" hetnlniljön gör att de boende, i högre grad än tidigare, direkt
påverkar inomhusmiljön genom de produkter vi omger oss med. Till listan av
hälsopåverkande faktorer som rökning inomhus, städfrekvens,
hygienprodukter, hushållskemikalier, husdjur m.m. kan numera också läggas
kemikalier som exempelvis mjukgörare, ytbehandlingsmedel, flamskyddsmedel
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etc. som följer med in i bostaden med de produkter vi köper i form av möbler,
elektronik, kläder, skor, leksaker, textilier m.m.
Visionen är Vis borgs bostäder och lokaler i ska erbjuda så sund inomhusmiljö
som möjligt där risken för hälsorelaterade problem som beror av bostaden som
"skal" betraktat är näst intill försumbar. Det gäller både nybyggda och äldre,
renoverade byggnader inom området i de fall de används som bostäder. Dock
fInns stor variation när det gäller människors känslighet för damm, emissioner,
tobaksrök, allergen, elektromagnetiska filt etc. (inte minst det senare är ett
område där mycket kunskap återstår att inhämta). Markföroreningar och
eventuell förekomst av radon är ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Det går
därför aldrig att ge några garantier att inomhusmiljön inte ger upphov till
någon reaktion hos någon enskild människa.
Efter många år med problem med fukt, flytspackel, mjukgörare och mögel har
byggbranschens kunskaper om byggmetoder och byggmaterial ökat kraftigt
sedan början av 1990-talet. De stora aktörerna på marlmaden har nästan
undantagslöst system för att kvalitets- och miljösäkring av material och
metoder under byggprocessen. Det är därför naturligt att överlåta ansvaret för
inomhusmiljön helt och hållet på byggaren, och uppmuntra till ett frivilligt
bruk av miljöcertifIeringssystem, som exempelvis den nordiska
miljömär!mingen Svanen, som har en märkning för både en- och flerfamiljshus
som ställer krav på inte bara inomhusmiljön utan också husens energiprestanda
och många andra faktorer.
En annan aspekt är den som nämndes inledningsvis. På grund av den skenande
användningen av kemikalier, påverkar vi i högre grad än tidigare själva vår
inomhusmiljö genom de möbler och produkter vi köper till bostaden, och till
viss del även hur vi använder produkterna. Det är med andra ord svårt att
formulera exempelvis gränsvärden för olika kemikalier i inomhusmiljön,
eftersom dessa inte behöver härröra från byggmaterialet.
Beträffande offentliga och kommersiella lokaler bör grundkravet vara det
samma som för bostäder, nämligen att inomhusmiljön i sig ska vara så
beskaffad att risken för hälsorelaterade problem som beror av lokalen är
försumbar. Eftersom offentliga och kommersiella lokaler oftast är liktydligt
med arbetsplatser, faller inomhusmiljön där under arbetsmiljöiagen.
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9. Målbild grönstruktur och biologisk mångfald

Visborg ska bli en tät men grön stadsdel. Eftersom karaktären på Visborgs
olika delområden kommer att skifta måste också grönstrukturen tillåtas göra
det. Genom att använda ett poängsystem där grönytefaktorn mäts som ett
genomsnittligt värde för hela tomtens yta, kan varje byggherre bestämma hur
de gröna komponenterna ska fördelas. Systemet gör det ändå möjligt att ställa
baskrav som att allt dagvatten ska ledas till gemensamma öppna system för
lokalt omhändertagande eller sätta ett tak för den procentuella delen
hårdgjorda ytor utan fogar på varje tomt.
Norra området och Regementsområdet kommer att vara relativt tättbebyggt
med kvartersstadskaraktär och hus på upp till 4-5 våningar. Här kommer "det
gröna" i hög utsträckning att, förutom på gårdarna, återfInnas på tak, balkonger
och väggar, eftersom de obebyggda delarna av tomterna blir förhållandevis
små. I södra delen av stadsdelen, Trädgårdsstaden, där tätheten är lägre
kommer tomterna att vara större och erbjuda mer traditionell grönska på
marken, mer träd och anlagda rabatter. Bebyggelsen kring Visborgs slätt
kommer troligtvis att ligga någonstans mitt emellan. Det naturliga är att
grönytefaktorn tillåts variera allt efter vilken del av stadsdelen man befInner sig
1.

Samhällsplanering och insatser för att skapa goda förutsättningar för fysisk
aktivitet, lek och rörelse är ett led i hållbar utveckling. Vistelse i naturen har
positiv påverkan för såväl den psykiska som fysiska hälsan. Grönområden
främjar även socialt deltagande och samspelet mellan människor.
Visborgsområdet är ril<t på natur och naturupplevelser. Men det kan fInnas ett
behov av att se över hur man kan höja kvaliteten och hur och till vad området
används idag. För att göra rätt prioriteringar inför bebyggelse i området bör
man göra en bedömning av grönområdets olika karaktärer och kvaliteer.
De gemensamma parkytorna ska utformas så att den biologiska mångfalden
gynnas. Det gäller givetvis även tomtlnark, men på de gemensamma parkytorna
kan mer detaljerade krav ställas t ex om det ska skapas/behållas/restaureras
någon speciell biotop och i så fall vilken (damm/öppna vattenytor, våtmark,
ängsmark, skog/lund etc.) Visborgsområdet har genom sin bakgrund som
militärt övningsområde goda förutsättningar.
Målsättningen är att ingen bostad var den än ligger i området ska ha längre än
300 meter till en grön oas för lek, promenader, bänkvila och högst 500 meter
till ett större parkområde med "trädgårdskänsla" för bollspel, picnic, parklek,
spontanidrott etc. Slutligen ska varje bostad ha högst 1 km till närmaste
naturområde med en eller flera aktiviteter som bad, djurkontakt, evenemang,
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idrott/ träning, egen odling, skridsko/ skidor, ridning, sammanhängande
strövområde med ej anlagd natur. Här kommer det kommunala naturreservatet
Södra hällarna i väster och idrotts- och sportområdet i sydost väl till pass.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdolrument:
•

Avståndet från bostaden bör inte överskrida 300 meter. Dessa
grönområden måste för sin funktion vara ganska stora och det är
viktigt att de får vara kvar i sin helhet (riktlinjer föp Visby, kap 3).

•

Kulturella inslag i vardagen för äldre skall göras tillgängliga, ill<som
möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse (ur äldrepolitiskt program).

•

RG ska medverka till att förutsättningar skapas för daglig motion och
aktiv fritid kan utövas av alla samt skapa trygga miljöer som t ex parker,
naturmarker, gång- och cykelvägar (ur fritidspolitiska programmet).

10. Målbild boendeformer
Ett mer blandat bostadsbestånd gör att avstånd mellan grupper med oill,"
villkor inte blir större än nödvändigt. Genom att göra bostäder tillgängliga för
äldre ökar möjligheten för ett ökat kvarboende och därmed att leva ett
självständigt liv. Behovet av särskilda boendeformer kan då förhoppningsvis
minskas. Detta ställer krav på närmiljön. Förutsättningar till basservice, grön
miljö, kollektivtrafIk etc är avgörande för att många ska kunna klara sig på egen
hand.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdokument:
•

Samarbeta med bostads- och byggföretag för att skapa ett varierat
utbud av boende som motsvara olika behov (ur äldrepolitiska
programmet).

•

Bostadsplaneringen för Visbyområdet ska erbjuda möjligheter till
attraktiva boendemiljöer för människor med olika behov.

•

Bra lokaliserade och lämpligt utrustade särskilda boendeformer är en
del av det attraktiva boendet (ur Föp Hela Visby kap 3).

11. Måibild mötesplatser och tillgänglighet
Planering av den offentliga miljön ställer också krav på ettjiiJlls/iil/dhetJpmpektiIJ
där man ger kvinnors och mäns erfarenheter av vardagsliv och arbete lika
värde i planeringsprocessen och utformningen av oill" miljöer, inte minst det
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offentliga. Man kan se staden som en ram för vardagslivet. Social reproduktion
dvs. obetalt arbete är lika viktigt som produktion, lönearbete. Det handlar om
att inkludera resor, arbete, hushåll och hem och fritid och koppla det till
planeringsprocessen. Vardagslivet pågår dygnet runt året om. Det innebär att
social reproduktion inte ska ges en underordnad roll i den fysiska planeringen.
Begreppet tillgänglighet rymmer en rad olika faktorer, bl a fysiska barriärer,
nåbarhet, närhet och kollektivtraftkförsörjning. God tillgänglighet till t ex
livsmedel är viktigt för äldres möjlighet till kvarboende. Gång- och cykelvägar
som leder till området bör vara välplanerade. Gröna mötesplatser där
människor kan samlas fyller en viktig funktion som främjar känslan av
delaktighet.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdokument:
•

Kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor utvecklas för
jämställda och lika möjligheter att forma sina liv och delta i
samhällsutvecklingen (ur Folkhälsopolitiskt program)

•

Platser för lek- och spontanidrott ska integreras och vara naturliga
mötesplatser i Visbys bostads- och grönområden (ur Föp Hela Visby,
kap 3)

•

Aktivt påverka samhällsplaneringen så att äldres behov tillgodoses (ur
äldrepolitiska programmet).

12. Målbild hälsa och fysisk aktivitet

Som individ påverkas vi hur vår omgivning ser ut. Våra förutsättningar att välja
hälsosamma levnadsvanor bygger på hur den byggda miljön kan skapa
stödjande strukturer för ett aktivt liv. Detta är inte enbart intressant ur ett
hälsoperspektiv utan även intressant ur ett miljömässigt perspektiv.
Visborgsområdet har stora förutsättningar för att bli ett attraktivt område för
såväl boende som näringsliv. Människor är mer fysiskt aktiva om de lätt kan ta
sig till grönområden och om det [rnns en säker infrastruktur för gång och
cykling. Genom att skapa en god tillgång av öppna gång- och cykelvägar med
belysning motverkas även känslan av otrygghet. Om närmiljön dessutom
uppfattas som estetiskt attraktiv ökar den fysiska aktiviteten och kan bidra till
ett ökat socialt kapital och engagemang för platsen. Detta är inte tninst viktigt
för bam, äldre och personer med funktionsnedsättning som är beroende aven
väl iungerande infrasu·uktur för att fä samma möjligheter till att göra bra val i
vardagen som främjar hälsa och motverkar sjukdom. Solljus, luft, tillgängliga
utemiljöer och natur samt fysisk aktivitet ökar välmående t hos dessa grupper
som bör prioriteras i den fysiska planeringen.
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13. Från vision till genomförande

Som uttryckts tidigare anser ledningskontoret att Hå!!barhetsprogram for Visborg i
första hand ska utgöra en visionär gmnd för arbetet med strukturplan för
stadsdelen. Strukturplanen kommer att kunna sätta operativa mål för det
kommande detaljplanearbetet inom stadsdelen, mål på oturåden Region
Gotland har rådighet över. De operativa målen ska säkra att de övergripande
politiska målsättningarna för stadsdelen uppfylls. De två dokumenten-

Hå!!barbetJptrJgram for Visborg samt Stmktmp!all- direkti" for arbetet med
stadsbyggllad illom Visborgsol1lt"ådet 2015-2025 - kan och bör därför ses som en
helhet.
Mål som Region Gotland inte har rådighet över, kommer att i dialogform
kommuniceras med de privata exploaterings företag som kommer att bjudas in
till markanvisningar och bebygga området. Ett frivilligt bmk av
miljöcertifiering kommer att uppmuntras.
Hållbarhetsprogram för Vis borg ägs av regionstyrelsen och förvaltas av
ledningskontoret. Programmets giltighetstid är beroende av vilket
tidsperspektiv kommande strukturplan kommer att få. Förslagsvis bör de två
dokumenten ha samma giltighetstid.
Programmet arbetades fram i huvudsak under 2011 aven för ändamålet bildad
arbetsgmpp bestående av processchef Harald Gröttvil" planarkitekt Eva
Werkelin, stadsarkitekt Sven Hedlund, planeringsstrategjan von Wachenfeldt,
follmälsostrateg Cota Juniwil< och ekostrateg J onas Nilsson (projektledare).
Arbetet skedde i nära dialog med dåvarande plan- och bostadskomrnitten och
rapporterades 9 juni, 6 september respektive 6 december 2011. Program texten
genomgick en mindre revidering inför stlUkturplanens politiska behandling i
maj 2015.
Eftersom utbyggnaden av Vis borg efter strukturplanens antagande med stor
sannolikhet går in i ett linjearbete, finns idag inga kända resurser avsatta för att
hålla Hållbarhetsptogram för Visborg uppdaterat och/eller göra specifika
uppföljningar eller utvärderingar.
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Ordlista

Sociotopkartering - invånarnas erfarenhet och beskrivning av de sociala och
kulturella förhållandena på en plats, stråk eller grönområde.
Barnkonsekvensanalys - en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur
barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder
och utformningar som är de bästa för barn.
Hälsokonsekvensbeskrivning - en beskrivning som syftar till att bidra med
kunskap om de samlade hälsoeffekterna inför politiska beslut som rör vissa
berörda grupper eller befolkningen i stort.
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

l (2)

Ärendenr. R5 2014/395
Handlingstyp Tjänsteyttrande

Datum 8 mars 2016

Regionstyrelsen

Del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten), förslag till detaljplan
- antagande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund
Planens syfte är att stimulera utvecklingen av A 7-området genom att möjliggöra byggandet av i första hand bostäder. Förslaget har såväl stöd i den fördjupade översiktsplanen för A 7-området (antagen i feb 1996) som i den fördjupade översiktsplanen för Visby-området (antagen i dec 2009) förutom att, i
samråds- och granskningsförslagen, föreslagen markanvändning i den östra
delen av pianområdet ändrats från bostäder till verksamheter och småindustri.
Orsaken till detta har varit att störningarna från flygbuller har omöjliggjort
byggandet av bostäder. Swedavia har dock nyligen tagit fram nya flygbullerkurvor. Någon utvärdering av konsekvenserna av detta hade inte hunnit göras
när planförslaget var ute på granskning i slutet av 2015. Dock flaggades det i
planen för att en revidering av planen kunde bli aktuell i samband med att
antagandehandlingen togs fram vilket skulle kunna resultera i att ytterligare
mark inom pianområdet skulle kunna komma att frigöras för bostäder. Efter
granskningsskedet har också en ny utvärdering gjorts mot bakgrund av de nya
flygbullerkurvorna. Detta har resulterat i att bostadsytorna kunnat utökas med
6000 kvm BTA vilket motsvarat en utökning av byggytan med ca 15 %.
PIanområdet är centralt beläget och har därmed god tillgänglighet såväl till
kollektivtrafik som till kommersiell och offentlig service. Planen poängterar
vikten aV att skapa en så attraktiv livsmiljö som möjligt för boende genom att
bevara de höga kvaliteter det närliggande A 7-fåltet har i form av grönstråk
vilka genomkorsas av stigar som flitigt utnyttjas för promenader, motion och
rekreation. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall eftersträvas vilket,
förutom miljövinsten, bidrar till att skapa attraktiva miljöer. För närvarande
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pågår en utredning i syfte att finna optimala lokaliseringar av fördröjningsmagasin och infiltrationsytor.
Planen understryker vikten av att utforma bebyggelsen så estetiskt tilltalande
som möjligt varför ett antal gestaltningskrav finns redovisade i planförslaget.
Planbeskrivningen tar även upp de sociala konsekvenserna av den föreslagna
exploateringen utifrån ett jämställdhets- och bamperspektiv. Exempel på detta
är att i genomförandet skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar och övergångar, säkerställa närliggande rekreations- och lekområden samt att det skapas
goda förutsättningar för att underlätta vardagslivet med närhet till arbetsplatser
och service som lätt kan nås utan att tillgång till egen bil.
Regionens utgifter för plangenomförandet bedöms täckas av intäkter från
försäljning av mark och byggrätter samt genom anslutningsavgifter för VA.
Regionstyrelsen gav i december 2014 tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fyra delområden. Tävlingen resulterade i att
fyra exploatörer har tilldelats mark. För att anpassa planen till exploatörernas
önskemål har planen delvis omarbetats i sarnråd med exploatörerna.

Bedömning
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet. Det
nuvarande förslaget omfattar, som ovan nämnts, tillkommande ytor för
bostäder på 6000 kvm BTA. Ledningskontoret anser, mot bakgrund av att
planjusteringen ligger helt i linje med det som föreskrivs i den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet, att det inte finns skäl för att kräva en ny
granskningsprocess utan föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
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Region

Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-03-08

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-02" 24

BN § 35

Visby del av Artilleriet 1:33, kv Sergeanten
BN 2013/688
- SBF den 24 febntari 2016

_'" § 36

Byggnadsnämndens beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Byggnadsnämnden beslutade 2013-04-17 att ge samhällsbyggnadsfölvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Visby r\rtilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fl.) för
att möjliggöra byggande av skola, bostäder och vissa inslag av mindre verksamheter. Ett
område för skola och bostäder, kvarteret Malajen, har vidareförts som separat detaljplan.
Granslming

}"rendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-11-04, med beslut om granskaning.
Planförslaget, daterat 2015-10-21, har varit utsänt för granskning under tiden fr.o.111. 16
november t.o.m. 14 december 2015. De yttranden som konunit in flnns på
samhällsbyggnadsfölvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder hm redovisats i eH utlåtande.
Följande revideringar har skett:
o
o
el

En bcsrätrunclsc SOln anger att bygglov inte får ges innan arkeologiska utredningar
och eventuella undersökningar har gjorts har lagts in.
Ny bestilmmelse )p4 1VIinst 50 Q/o av byggnaderna ska placeras utmed fÖl'gål'dslinjc
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Planhandling
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 1994-11-01
Kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, daterad 2013-06-18

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland 2013-04-17.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ca 350 bostäder i
form av olika hustyper och boendeformer. I planområdets östra del
möjliggörs för olika verksamheter, hotell, handel, kontor och småindustri.
Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Exploateringsgraden har ökats något inom områden för bostäder.
Det är viktigt att bevara de kvaliteter som A7-fältet har. Området används
flitigt för promenader, motion och rekreation. Ett brett stråk park/natur
bevaras i öst-västlig riktning. Kring grönstråket planeras en lägre
bebyggelse. Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidsons gata i norra delen
föreslås flerbostadshus i tre till fyra våningar.
Söder om Stora Törnekvior bevaras ett område som naturområde för att
inte påverka Krooksa dungen negativt. Ett område i anslutning till
bostadsområde i kvarteret Adjutanten tillåts för en lägre bebyggelse.

Miljökonsekvensbeskrivning,
översiktlig

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (Antagen
av KF 1996-02-12). Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är
aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts. Avsnitten om
avloppsvatten, avfall och energiutnyttjande är inte aktuella och utgår. Vatten
och avlopp kommer att kopplas till regionens VA-nät. Avfall kommer att
hanteras utifrån Region Gotlands källsorteringssystem.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på A7-fältet, del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33.
I väster gränsar området till kvarteret Adjutanten och i norr mot kvarteret
Malajen och naturområde. I öster mot Västra Törnekvior och i söder mot
villabebyggelse i Furulundsområdet. Läget är relativt centralt, ca 2 km från
Östercentrum. Se flygfoto på framsidan.

Areal

Planområdet omfattar drygt 25 hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för A7-området i Visby (antagen av Kf
1996-02-12), anger för området bostäder där skola, barnomsorg och
gruppboende kan integreras. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Visbyområdet 2025 ”Hela Visby” (antagen av Kf 2009-12-14), bedöms FÖP
A7-området ha aktualitet i de delar som ännu inte är utbyggda. I FÖP ”Hela
Visby” finns en illustration daterad 2009-02-16, som visar möjlighet till ca
500 lgh på A7-fältet i form av radhus, villor och flerfamiljshus.
Föreslagen användning överensstämmer med intentionerna i FÖP ”Hela
Visby”. I östra delen finns verksamhetsområden.
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”Illustrationsplan A7-fältet Visby” Temagruppen Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2013-04-17 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
Visby Artilleriet 1:33 för att möjliggöra byggande av skola, bostäder och
vissa inslag av mindre verksamheter.
Området för skola, kv Malajen, och villa- och radhusbebyggelse i
planområdets norra del bildade en separat detaljplan efter samrådet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Tillgången på bostadsnära natur ger goda förutsättningar för ett
kvalitetsboende och möjliggör för en bra livsmiljö med plats för lek,
promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Området består till största delen av öppen mark, och gränsar i norr mot ett
värdefullt naturområde. I planområdets västra gräns löper ett stråk med
buskage och en del träd. Dessa är värdefulla för småfåglar och ingår i
område för ”Natur”. De gröna stråken genom området är viktiga för att alla
boende i området ska ha närhet till grönområde. Alla bostadskvarter har
direktkontakt med ett grönområde.
Inom A7-området finns en stor artrikedom. Både de större träden och
buskvegetationen bidrar till en hög biologisk mångfald och är hemvist för
många småfåglar, insekter och mindre däggdjur. Delar av detta bestånd är
därför viktigt att behålla, dels för den biologiska mångfalden men också för
upplevelsen av området. Buskträdsvegetationen innehåller bland annat
kornell, slån, oxel och hagtorn. Ädellövträden utgörs av bland annat ask, ek,
lönn och lind. Även om dessa lövträd ännu inte är så stora kommer de på
sikt att utgöra en stor kvalitet för bostadsområdet – ädellövträden är ett
kapital för framtiden.
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Geotekniska
förhållanden
markföroreningar

En översiktlig geoteknisk utredning över A7-området har gjorts 1990-04-27.
Enligt den bedömdes grundläggning kunna utföras med separata plattor
eller med hel kantförstyvad bottenplatta direkt i mark på frostfri nivå.
En geoteknisk undersökning daterad 2012-07-04 gjordes för kvarteret
Adjutanten gränsande till aktuellt området i väster. Grundläggning bedöms
kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata plattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord tas bort innan grundläggningen.
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning har gjorts 2013-0618, för del av Artilleriet 1:33 (kv Adjutanten, Sergeanten m.fl.). Prover har
tagits vid skjutbanan (MKG 014) och i ett antal punkter inom
bebyggelseområdena. Vid skjutbanan och ytterligare en punkt (P17) har
blyhalter något över KM (känslig markmiljö) påträffats. Vid skjutbanan har
också arsenik påträffats. Arsenikföroreningarna bedöms härröra från
tryckimpregnerade konstruktioner. Utanför planområdet berörs även MKG
012 och MKG 013 som också ingår i saneringsplanen.
Åtgärdsmålet är att eventuellt kvarlämnade föroreningar understiger det
generella riktvärdena för känslig markanvändning, KM, för respektive ämne.
Saneringen pågår och planeras vara klar i april 2016.

Radon

Området anges som normalradonmark i det undre intervallet. Byggnader på
normalradonmark ska utföras radonskyddande. Avsteg får göras om
platsspecifika mätningar visar att behov inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att enbart
småindustri med mindre miljöpåverkan kan bli aktuellt. Grundvattennivån är
hög i området. Särskilda krav kan komma att ställas för att minimera risken
för skada på grundvattnet.
Vid den geotekniska undersökningen framkom att ett tätskikt ligger en till
två meter under markytan vilket gör att ytvatten inte infiltrerar. Tätskiktet
utgör ett effektivt skydd för grundvattnet och bör inte påverkas mer än
nödvändigt. Källare är inte tillåtet.

Fornlämningar

Omfattande arkeologiska utredningar och undersökningar pågår inom
planområdet. Områdena söder om Ada Blocks gata och söder om Stora
Törnekvior är inte utredda arkeologiskt och kan hysa omfattande
arkeologiska lämningar. En bestämmelse att bygglov inte får ges innan
arkeologisk utredning och eventuell undersökning har gjorts och gäller inom
hela planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder

A7-fältet är med sitt centrala läge ett populärt område för promenader,
motion och naturupplevelser. Tanken med planförslaget är att så långt
möjligt ta hänsyn till befintliga promenadvägar och stigar vid planering av de
nya bostadsområdena. Centralt i öst-västlig riktning bevaras ett grönstråk
som kantas av lägre bebyggelse. Längs gatorna tillåts en högre bebyggelse
i form av flerfamiljshus i tre till fyra våningar.
Områdets centrala läge gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader.
Bebyggelsen ska vara blandad med avseende på byggnadsskala,
fastighetsägare och upplåtelseformer.
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Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) anges följande
riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivå:
 Måttlig täthet: e=0,20 – 0,50
 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus.
 Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna
landskapet utanför.
 Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis
hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för
att förtydliga stråk, rumsbildningar etc.
 Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet.
 Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser.
 Långa gatuperspektiv ska undvikas.
 Husen vid gatan – trädgården på insidan. Häckar eller staket
mellan tomterna.
 Traditionellt klassiskt gatunät. Små platser och torg som bildar
finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de
inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i
vissa fall 5,5 – 6 meter och träd ska planteras.
 Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa
bredare gatuavsnitt.
 Varierad markbehandling (ej enbart asfalt).
I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt
översiktsplanen, ”att småskalighet ska råda i byggnader och
parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje
hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en blandning av olika
upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett
område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena
ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Bebyggelsen ordnas enligt tre övergripande gestaltningsprinciper,
gaturummet, gårdsrummet och parkrummet.
Gaturummet
Längs Stora Törnekvior och Greta Arvidssons gata ordnas bebyggelsen så
att byggnaderna byggs ut i förgårdslinjen och skapar ett tydligt gaturum.
Bebyggelsen ska vara lägst tre våningar och högst fyra våningar. Entréer
mot gatan skapar en öppen och välkomnande känsla för boende och andra
som rör sig i området. Fastslås dock inte genom bestämmelse på
plankartan. Bebyggelsen orienteras med långsidan mot gatan så att tyst
sida kan åstadkommas mot gårdssidan.
Gårdsrummet
Inom bostadskvarteren tillskapas slutna eller halvslutna gemensamma
gårdsrum. Gårdsrummen kan begränsas av bostadshus, väggar mot
komplementbebyggelse eller växtlighet.
Parkrummet
Det centrala parkrummet knyter samman området med bebyggelsen i
kvarteret Adjutanten. Parken har karaktär av anlagd park och naturmark.
Kvarterens gräns mot park/natur utgörs av bebyggelse i form av radhus,
stadsvillor eller flerbostadshus.
Söder om Stora Törnekvior
Här tillåts en bebyggelse i två till tre våningar. 50 % av byggnaderna ska
placeras utmed förgårdslinje mot gata för att få en enhetlig gatubild med
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bebyggelse mot gatan.
Inom området har bedrivits slåtter. Det växer ett enda träd och lite
buskvegetation inom området. Med tanke på den ringa vegetationen utgör
trädet ett viktigt inslag. Om det är möjligt att bevara på växtplatsen kommer
det att utgöra ett mycket positivt inslag i bostadsområdet. Se även avsnitt
”Naturvärdesanalys”. Alternativt kanske trädet kan flyttas.
I bebyggelseområdena som gränsar till grönstråket ska öppningar finnas
mot parkområdet. På så sätt bildar det gröna fingrar in mellan
bostadshusen och boende har nära till grönområdet. Park/naturområdet är
tänkt som en grön park för de boende i området och för allmänheten – ”det
gemensamma rummet”. Utanför bostadsområdena tar naturen vid.
I flerbostadshusen mot gata kan inrymmas mindre verksamheter i markplan
som inte är störande för bostäderna.
Kvarteren utformas med förgårdsmark. Huvudbyggnaden placeras utmed
gatan i förgårdsgränsen. Det ger tydliga gaturum och friyta på gårdssidan.
För att tydligt avgränsa bebyggelsen mot park-/naturområdet ska husen
placeras utmed egenskapsgräns mot parkrummet.

Markanvisning

Regionstyrelsen (RS § 408/2014) gav tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra markanvisningstävling för fyra områden inom kvarteret
Sergeanten.
Markanvisningstävlingen genomfördes våren 2015. Regionstyrelsen
beslutade 2015-06-16 att tilldela fyra exploatörer mark inom kvarteret
Sergeanten.
Planförslaget har efter samrådet omarbetats i samråd med de exploatörer
som tilldelats mark vid markanvisningstävlingen.
A.
B.
C.
D.

Gestaltning

Arriba
Österleds fastighets AB
Wisab
BoKlok

Bebyggelsens placering i stadsrummet
Bebyggelse mot gata ska uppföras i förgårdslinjen mot huvud- eller
lokalgata.
Gaturummet
Det offentliga rummets gestaltning är viktig för stadsbildens utveckling.
Tydliga gaturum eftersträvas. Förgårdsmarken ska gröngöras.
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Utemiljön
Stora träd är mycket viktiga att behålla.
Alla kvarter gränsar till ett grönområde. Det ska vara lätt att ta sig till
grönområdet från sin bostad.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.
Exakt dragning av ett så kallat x-område har inte lagts in på plankartan för
att inte påverka placering av bostadshusen negativt. Stråket läggs fast
genom ett servitut.
Kravet på parkeringsplatser är 1,05 plats/bostad. Det gör att en högre
exploatering har möjliggjorts. För att inte gårdsmiljön ska påverkas negativt
om behov av fler parkeringsplatser än 1.05 plats/bostad uppstår bör dessa
inte lösas inom bostadsområdena. Vid eventuellt behov av fler
parkeringsplatser har ett område ”P1” lagts in i detaljplanen. Området är
reservområde för parkering och kan utgöra gemensam parkeringsplats för
flera områden.
Verksamheter

En tomt närmast bostäderna möjliggörs för byggande av hotell och kontor.
Området gränsar mot naturområden på två sidor. I planområdets östra del
föreslås några kvarter för verksamheter. Småindustri och hantverk samt
kontor och handel möjliggörs.
För att undvika storskalig exploatering inom det sydöstra verksamhetsområdet mot Wilhelmina Skogs gata begränsas tomtstorleken till 3000
kvadratmeter. Största bruttoarea är 50% av fastighetsarean.

Offentlig service

En förskola planeras byggas under 2017 norr om planområdet i kvarteret
Malajen. Väster om Allégatan finns både skolor, förskolor och äldreboende,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN, Radio Gotland. Öster om
planområdet är Visbys återvinningsstation belägen.

Kommersiell service

Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum knappt två kilometer
från planområdet och i kvarteret Stenhuggaren ca 1 kilometer från
planområdet. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas ut till
båda handelsområdena.

Tillgänglighet

Området ligger centralt i Visby med god tillgänglighet till kollektivtrafik,
handel och service.
Enligt BBR 3:122 ska minst en tillgänglig och användbar gångväg finnas
mellan tillgängliga entréer till byggnader och
 bostadskomplement i andra byggnader
 parkeringsplatser
 angöringsplatser för bilar
 friytor, samt
 allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan
nivåskillnader. Avståndet mellan byggnadernas entréer och utrymmen för
hushållssopor bör inte överstiga 50 m.

Brandskydd

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna.
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Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden skall
särskild räddningsväg anordnas. För byggnader lägre 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.

Friytor
Naturvärdesanalys

En naturvärdesanalys, ”A7 Visby, naturvärdesanalys 2012-08-31”, har tagits
fram för att få en helhetssyn på de värdefulla grönområdena inom hela A7fältet.
Naturvärdesanalysen anger ”Att planera ett samhälle kan ske utifrån många
aspekter: ekonomiska för byggnationen, ekonomiska för kommande drift av
allmänytor, attraktion i området både av bebyggd yta och kringliggande
grönyta, genom att exploatera högt med mindre hänsyn till platsen eller
genom platsanpassad exploatering.
Att ta tillvara fungerande befintlig vegetation är inte bara ekonomiskt
hållbart utan tillför platsen oftast så mycket mer i form av ett fungerande
ekosystem med örter, buskar, träd, insekts- och djurliv. Att återskapa ett
fungerande ekosystem är inte bara kostsamt utan framförallt både svårt och
tidskrävande, samt ofta omöjligt ur driftsynpunkt. Vid exploatering påverkas
naturligtvis ofta det befintliga negativt men återhämtningen sker så mycket
snabbare än om man skall göra om vegetation och grönytor på nytt.
Djurarterna hittar snabbare tillbaka till det gamla än till ett nytt område”.

Karta tillhörande A7, Visby Naturvärdesanalys 2012-08-31

Naturmiljö lek och
rekreation

A7- området är ett unikt och ofta utnyttjat strövområde av boende i
närområdet. Vid utformningen av detaljplanen har hänsyn tagits till befintliga
stigar och växtlighet i så stor utsträckning det varit möjligt.
Grönstråk
A7-fältet kommer även efter utbyggnad att ha områden med större friytor,
motionsspår och promenadstigar. Dessa är viktiga för välbefinnande och för
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fri lek. Delar av motionsspår och stigar kan förmodligen inte ligga kvar i
samma sträckning när området bebyggs. Nya lägen inom grönstråk och
genom bebyggelseområdena tillskapas. I planförslaget blir grönstråken
väsentliga delar av stadsdelen. Närlekplatser (småbarnslek) ska ordnas
nära bostaden, på kvartersmark inom bostadsområdena.
Mitt i området mellan bebyggelsegrupperna norr om Stora Törnekvior i
öst/västlig riktning sparas ett naturområde kvar som park. Parken
iordningställs med mötesplatser, planteringar och flexibla lek/vistelseytor.
Här är ambitionen att skapa platser för möten mellan människor, fri lek,
odling och promenader. Längre österut övergår grönstråket i naturmark.
En lekplats/aktivitetspark ska anläggs i parkområdet. Den riktar sig till barn i
hela området och ska fungera även för barn från andra delar av staden.
Genom att ge leken ett speciellt lockande inslag kan den, tillsammans med
parken och grönstråken, utgöra ett attraktivt inslag för området.
Möjlighet till byggande av sol-/regnskydd ges i planen. Grönstråket har
stora möjligheter att bli en attraktiv mötesplats eller utflyktsmål för boende i
närområdet men även för människor från andra områden, skolor m.m.
Inom parkområdet finns ett kulfång kvar sedan området var militärt
övningsområde, som idag används för graffiti. Se foto nedan. De två
vertikala väggarna står kvar och kan även i fortsättningen användas för
graffiti eller bli klätterväggar. Väggarnas placering gör att de utgör en port till
bakomliggande områden. På så sätt bevaras också lite av tidigare militär
verksamhet. Närheten till områdeslekplatsen gör att området har
förutsättningar att bli en aktivitetspark för alla åldrar.
I den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet uttrycks att konstnärlig
utsmyckning tidigt ska involveras i planeringen för att kunna uppfylla sina
syften att:
 ”förhöja” det gemensamma rummet
 Genom sitt uttryck förklara och förtydliga tillvaron
 Tillföra stadsdelen, kvarteret, gården och huset en identitet.

Odlingslotter

Stadsodling och intresset för kollonilottsinnehav har generellt sett ökat. Att
odla själv för eget hushåll och ur hälsoaspekt ligger i tiden och regionalt
finns en efterfrågan av fler odlingslotter och alternativa odlingsplatser.
Inslag av odling i stadsdelsparker eller i bostadsmiljöer kan fungera som
mötesplats och skapa gemenskap i ett område. Det är också viktigt att
möjliggöra odling för alla kategorier av boende med odlingsintresse. Genom
att erbjuda områden med till exempel mindre odlingslotter, pallkragar, större
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odlingspartier där alla odlar tillsammans kan man möta flera olika behov av
stadsodling.
I planen finns ett område utlagt för kolonilotter. Inom park/naturområdena
tillåts också odling i det mindre formatet på lämpliga ställen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Enligt FÖP Hela Visby ska gatunätet på A7-fältet ansluta till Allégatan samt
Visbyleden. Huvudgatan, Stora Törnekvior, är en naturlig förbindelse mellan
Allégatan och Visbyleden för alla trafikanter. Gatunätet inom området är
traditionellt med möjlighet till genomsilande trafik. De övergripande tankarna
från den fördjupade översiktsplanen för Visby följs.
Den dimensionerande hastigheten för huvudgatan Stora Törnekvior är 40
km/tim och för lokalgatorna 30 km/tim. Tillgänglighetsanpassade passager
över Stora Törnekvior planeras.
Bebyggelsens placering med högre hus längs gatan innebär att gårdarna
avskärmas från biltrafikbuller på ett effektivt sätt. Den placering av husen
som lagts fast i detaljplanen gör att en ”tyst gårdssida” erhålls. Det är viktigt
att tillvarata de kvaliteter som bostadsområdena får med föreslagen
struktur.
Gång- och cykeltrafik prioriteras inom området. Separata gång- och
cykelbanor planeras längs Stora Törnekvior på båda sidor. Längs södra
sidan på Greta Arvidssons gata och längs västra sidan på Ada Blocks gata
planeras gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägarna kopplas ihop med
befintligt gc-nät. Det ger en trygg och säker trafikmiljö som uppmuntrar till
gång- och cykeltrafik såväl under arbetsdagar som på fritiden. I de
angränsande grönområdena anläggs gång- och cykelvägar. En
tvärförbindelse mellan Follingboväg via Furulundsområdet till Gråbo
möjliggörs.
Gamla järnvägsbanken i planområdets södra del bibehålls i sin nuvarande
utformning och ingår i gång- och cykelvägnätet.

F.d. järnvägsbanken i
planområdets södra del.

Gångvägar ska även finnas inom och mellan bostadsområdena och binda
samman dem. Motionsspårets sträckning behöver på vissa ställen ändras
något.
Det ska vara möjligt för allmänheten att röra sig genom bostadsområdena.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior och busshållsplatser
planeras vid gatan.

Parkering, angöring
och utfart

Planområdet angörs från ny gata (Greta Arvidssons gata) i norra delen, en
förlängning av Artillerigatan via befintlig cirkulationsplats. I den södra delen
sker angöring från Stora Törnekvior.
Områdets centrala läge och satsningen på utbyggnad av gång- och
cykelvägar gör att parkeringsriktlinjerna har frångåtts vid markanvisningen.
Kravet på parkeringsplatser var vid markanvisningen 1.05 plats/bostad.
Parkeringsplatser ska anläggas inom kvartersmark. Det lägre kravet på
parkeringsplatser innebär att en högre exploatering kan tillåtas inom
kvarteren.
För verksamhetsområdena gäller regionens parkeringsriktlinjer. Bruttoarean
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inom verksamhetsområdena är 50 % av fastighetsarean. Beroende på hur
byggnader utformas kan möjligheten att anordna parkeringsplatser bli en
begränsande faktor som kan påverka exploateringsgraden.
Ett område betecknat ”P1” på plankartan utgör reservyta för parkering om
det visar sig att behovet av fler parkeringsplatser, utöver 1,05 platser/bostad
krävs. Parkeringsområdet kan serva alla bostadskvarteren och eventuellt
också verksamhetsområdena. Det är viktigt att parkeringens ytbehandling
harmoniserar med området. Området ska kringplanteras.
Parkeringsplatser inom bostadskvarteren bör delas upp i flera mindre ytor
för att bättre smälta in i kvartersstrukturen, vilket även ger en tryggare miljö
att vistas i.

Störningar

På fastigheten Värmekraften 3, öster om A7-fältet, produceras fjärrvärme
på ca 90 GWh. Bolaget har i dag tillstånd att elda s.k. grot (grenar och
toppar) och biprodukter från sågverk och jordbruk. Bränslestackarna avger
terpener, som boende i närheten uppfattar som störande. Det är dock inte
rimligt att begränsa byggande av bostäder på längre avstånd än 300 meter
som idag tillämpas som skyddsavstånd till verksamheten.
Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Stora
Törnekvior att trafikeras av cirka 2800 fordon/åmd. Enligt en
trafikbullerberäkning blir värdena vid fasad för bebyggelsen längs Stora
Törnekvior, 55 dBA ekvivalent värde och maxnivån 71 dBA.
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik överskrids marginellt
när det gäller maximalvärdet. Det rekommenderade värdet utomhus är 55
dBA ekvivalentnivå och maximalvärdet är 70 dBA.
Bostadsområdena påverkas inte av trafikbuller från väg 148 (Visbyleden).
Enligt en bullerberäkning utsätts bostadsbebyggelsen längst mot öster för
43 dBA ekvivalent värde och 43 dBA maxvärde.
Naturvårdsverkets riktvärden för godtagbara bullernivåer inomhus är 30
dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. Motsvarande värden på
uteplats är 55 dBA och 70 dBA.
Att maximalvärdet utomhus överskrids marginellt kan accepteras. Möjlighet
att tillskapa uteplats finns på gårdssidan där husens placering effektivt
avskärmar buller från Stora Törnekvior. Om behov finns kan balkonger
glasas in och uteplats avskärmas.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Dricksvatten:
I området finns kommunalt dricksvatten med högsta absoluttryck om 70
möh.
Avloppsvatten
I området finns kommunalt spillvattensystem med möjlighet till
självfallsanslutningar.
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
2
möjligt ska dagvattnet fördröjas i ett magasin med minsta volym 150 l/m
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hårdgjord yta. Fördröjningsmagasin och infiltrationsytor kommer att
placeras inom park/natur.
Dagvattenhanteringen beskrivs i Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för
A7-området i Visby så här: ”Lokalt omhändertagande av dagvatten är till
viss del möjligt och lämpligt inom delar av A7-området. Det bör ske för att
tillskapa estetiska kvaliteter i boendet och för att inte negativt påverka viktig
vegetation”.
Inom planområdet ska dagvattenhanteringen söder om Stora Törnekvior
som främsta mål ha att säkerställa ytligt markvatten till Krookska dungen.
För att bevara Krookska dungen får inte den hydrologiska belastningen
väsentligt ändras. Bäst är då att störa befintliga förhållanden så lite som
möjligt. Stor del av området ingår i planförslaget som Natur.

Kartan visar vattendelare över A7-fältet, (streckad linje)

Ekokommun

Hållbarhet
Region Gotland förbereder för närvarande införandet av ett internt krav på
miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt i egen regi. Vid markanvisning
välkomnar Region Gotland ett frivilligt bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöprestandahöjande system hos byggherren.
Riktlinjer i FÖP A7
I den fördjupade översiktsplanen för A7 (1996-02-12) presenteras ett
ekologiskt förhållningssätt:
I planeringen ska ekologisk hänsyn, på ett tidigt stadium, tas.
Detta genom att:
 Förbereda för källsortering av sopor
 Skapa lämpligt utrymme för kompostering
 Ge möjlighet till odling på kolonilotter
 Omhänderta dagvatten lokalt och anlägga och utnyttja
dagvattenmagasin och våtmark för rening
 Bygga välisolerade fasader, ta tillvara eventuell överskottsvärme,
tänka ekologiskt i planering av system och flöden.
Ställningstagande i detaljplaneförslaget
Ett område för kolonilotter har lagts in i detaljplanen. Dessutom kan
stadsodling i mindre omfattning tillåtas på lämpliga platser inom områden
för Park/Natur. Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Plats för
källsorterings skall finnas inom bostadsområdena. Lokalt omhändertagande
av dagvatten se rubrik ”Vatten, avlopp och dagvatten”.
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Uppvärmning

Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga
uppvärmningen. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.

Konsekvenser av
planens
genomförande

Sociala konsekvenser (jämställdhets- och barnperspektiv)
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och
gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva. Det är inte minst viktigt för äldre
som kan bo kvar hemma och klara sin vardag länge. Stora delar av
planförslaget utgör områden med natur. Bostadsområdena omges av både
öppenhet och tätare vegetation men även anordnad större park och den
nära bostadsgården. Träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.
Bebyggelse och grönska är sammanvävda för att skapa en variationsrik och
sinnlig miljö i människors närhet. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration, dagdrömmeri och rekreation. Forskning
visar att naturen har återuppbyggande effekter. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga hos
barn.
För det aktuella planområdet kommer rekreativa områden finnas kvar och
utvecklas med särskild tanke på närhet och attraktivitet för alla människor
som bor i närområdet. Området blir en ”grön lunga” där sociala möten, lek
och fritidsaktiviteter kan samlas. Detta skapar förutsättningar för en god
hälsa för alla de människor som vistas och bor i hela området.
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor och
skolor. Det har visat sig att det kan förebygga bland annat fetma, diabetes,
benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge barn ett
bra förhållningssätt till naturen som gynnar engagemanget och känslan för
densamma när de växer upp. Krookska dungen, belägen sydost om
planområdet, med omnejd är en idealisk plats för skolorna i området, som
kan utnyttja dessa ytor som en resurs i skolarbetet. Norr om planområdet
finns ett brett naturstråk. Barn behöver möjlighet att utforska naturen.
Om grönområden ska fylla sin funktion måste de vara tillgängliga och
framkomliga. Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i närheten
av ett varierat utbud av markanvändning såsom grönområden, cykel- och
gångbanor, handel och kollektivtrafik har en högre grad av oberoende än
andra äldre.
Trygga och säkra övergångar för gående och cyklister ska anordnas utefter
huvudgatan. Säkra övergångar är även viktiga för att nå målpunkter som
förskola/skola, gymnasieskola samt en populär näridrottsplats som finns
väster om Allégatan. (Näridrottsplatsen är en viktig social mötesplats för
både barn och ungdomar).
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Begreppen har dock delvis olika innebörd för olika
grupper av människor. Generellt upplevs en plats trygg där många
människor rör sig. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar också barns
rörelsefrihet. I planförslaget tillkommer nya gång- och cykelvägar. Stråket till
Gråboskolan kan anläggas utan att passera en stor genomfartsled då ny
gång- och cykelväg anläggs tvärgående via Furulundsområdet mot
Gråboskolan. Gång- och cykelvägen kan också få en fortsättning mot
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Follingboväg.
Belysning är ur ett trygghetsperspektiv viktig inom bostadsområden samt i
grönområden där nya gångstråk och motionsspår ska finnas.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. A7-området ligger
centralt i Visby vilket medför närhet till många arbetsplatser, offentlig- och
kommersiell service. Det är lätt att ta sig fram med cykel, till fots, kollektivt
eller med bil.
Revidering efter
granskning

Trafikverket har fastställt riksintresseområdet för Visby flygplats. Den
flygbullergräns som påverkat utformningen av detaljplanen gäller inte
längre. Förändringen av flygbullergränsen innebär att detaljplanen nu
stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Detaljplanen har reviderats genom att:
Området för odlingslotter(L) flyttas ca 50 meter österut och angränsande
bostadsområde utökas ca 50 meter.
Inom det örtligaste kvarteret för bostäder längs Stora Törnekvior tas
kryssmark bort mot Wilhelmina Skogs gata. Se skiss nedan.

Reviderat förslag 2016-03-08

Utökning av byggrätter

Granskningsförslag 2015-10-21
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och
är beläget inom det som kallas yttre A7. Genom området går Stora Törnekvior. Eftersom området som berörs ägs av Region Gotland kommer indelning i nya fastigheter inte att ske förrän i samband med exploatering av området. Ansvaret för genomförandet av detaljplanen kommer att delas mellan
Region Gotland och de exploatörer som tilldelas mark genom markanvisning och köp alternativt genom direktförsäljning.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och
att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det
finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett
snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägarna får någon ersättning.
Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

Ansvarsfördelning

år 2014
juli-augusti 2014
november-december 2015
april 2016

Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för att anläggandet av gång- och cykelvägar, gator
med belysning inom allmän platsmark, busshållplatser, allmän lekplats,
sanering, vissa utredningar och viss fastighetsbildning.
Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts till
de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet.
Exploatörerna/köparna ansvarar att berörda fastigheter ansluts till elnätet,
tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet.

Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
ansvarig för park/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.
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Genomförandevtal,
upplåtelse

Marken upplåts i huvudsak genom markanvisning (framförallt för bostadsändamål) men direktanvisning/-försäljning kan även förekomma (gäller
framförallt mark för verksamheter). Förutom markanvisningsavtal ska
exploateringsavtal upprättas med samtliga exploatörer. I det regleras bl a
ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet mellan
parterna liksom krav på ekonomisk säkerhet i de delar som anses nödvändigt samt de krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet.

Upplåtelser

De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/
utveckling av området säljs för enskilt ägande.

Byggnation

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen samt den allmänna lekplatsen genomförs av Region Gotland. Uppförandet av bostadsbebyggelse och byggnader för verksamheter genomförs av respektive
exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske över en viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är därför inte upprättad.
All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive fastigheter och
kvarteren för verksamheter genomförs av kommande exploatörer/köpare.

Fastighetsbildning,
markförsörjning

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs av Region Gotland
Ändring av fastighetsindelningen kommer att ske i samband med kommande exploateringar. Bildandet av gemensamhetsanläggning kommer att bli
nödvändig för gemensamma funktioner inom kvarter för verksamheter och
inom bostadskvarter som indelas i flera fastigheter med olika ägare.
Eftersom del av infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas inom
kvartersmark ska rätten att lägga dem inom berörda fastigheter säkerställas
genom servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den ska genomföras mer i
detalj. Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för bostäder och verksamheter kan detaljplanen antas
ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter och inkomster för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande och iordningställande av gator, VA-ledningnät o dyl, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen m m. Regionens inkomster hänförs till
markförsäljning för verksamheter och av byggrätt för bostäder.
Utgifter

__________________________________________________________________________________
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Den mest rättvisande redovisningen är att redovisa beräknade utgifter för
hela yttre A7-området eftersom de kommer att beröra detaljplanerna för
kvarteren Adjutanten, Malajen och Sergeanten samt utbyggnaden av Stora
Törnekvior, nya anslutningsgator till Trädgårdsgatan och Furulundsgatan
samt anslutningen och del av cirkulationsplatsen in till kvarteret Stenhuggaren. Gatunätet för den här detaljplanen kommer nämligen att omfatta
en stor del av kommande gatuutbyggnad inom yttre A7 och infrastrukturen
för detaljplanerna för yttre A7-området går i varandra. Redovisningen sker
därför för hela området för att redovisa att balans kommer att uppnås.
Gator, gång- och cykelvägar, anslutningsgator, anslutning cirkulationer,
belysning, busshållplatser, projektering o byggledning, parkering 74,0 Mkr
Sanering, rivning, arkeologi m m
4,5 Mkr
Iordningställande av lekplats, park-/naturområden, odlingsområde 4,0 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan 3,5 Mkr
Summa
86,0 Mkr
Utbyggnad av VA-ledningsnätet inkl. dagvatten

19,0 Mkr

Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster ska minimeras. Ett
första steg över tiden kommer att omfatta utgifter för VA-utbyggnad om ca
13 Mkr samt del av ovan redovisade utgifter om ca 40 Mkr. VA-utbyggnaden regleras genom VA-avgifter. Inkomster har kommit in från försäljning av
byggrätt om ca 6,7 Mkr och ytterligare 3-4 Mkr kommer in avseende pågående projekt med Gotlandshem inom kv. Adjutanten. Under 2016 beräknas småhus/radhustomter säljas för ca 9 Mkr. Genomförd markanvisning
beräknas ge inkomster om ca 31 Mkr enligt inkomna anbud. Därutöver
kvarstår inkomster från försäljning av byggrätter inom kv. Adjutanten samt
kv. Sergeanten liksom mark för verksamheter till en uppskattad nivå om ca
40 Mkr.
Inkomster
Utbyggnadskostnaden för VA-ledningsnätet finansieras genom debitering
av anslutningsavgifter. Bedömningen är att ett genomförande kommer att
uppnå balans över tiden. Resterande 85 Mkr finansieras genom försäljning
av mark och byggrätter. Några ytterligare skattemedel fordras således inte
för ett genomförande.
Exploatörernas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till hyresintäkter
och/eller försäljning av bebyggda fastigheter eller bostadsrätter. Utifrån den
värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden
som uppkommer genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam även för fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Sammantaget innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer och el för gator, GC-vägar, belysning och
park uppgå till ca 700 Tkr per år för hela yttre A7-området. För ovan nämna
första steg medför det ökade driftskostnader om ca 350 Tkr per år.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.
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Tekniska anläggningar

Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.

Kartförsörjning

Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

Medverkande
tjänstemän

Christian Hegardt, SBF, stadsarkitekt
Roger Möller, TKF, markingenjör, genomförandefrågor
Kerstin, Jakobsson, SBF, kartingenjör, fastighetsförteckning, grundkarta.
Pernilla Johansson, TKF, stadsträdgårdsmästare
Lena Beckman, SBF, planingenjör, plankarta
Monica Tingström, SBF, fysisk planerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015-10-21, reviderad 2016-03-08

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Region
Got~and

Ärendenr. 2013/688
Handlingstyp Utl~tande
Datum 2016-03-08

Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fI.), Region Gotland

Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•
•
•

En bestämmelse anger att bygglov inte far ges innan arkeologiska utredningar
och eventuella undersökningar har gjorts har lagts in.
Ny bestämmelse "p4 Minst 50 % av byggnaderna ska placeras utmed färgårdslinje mot gata"
inom område söder om Stora Tömekvior.
Bostadskvarteren har anpassats efter ändrade flygbullerkurvor.

I och med att riksintresset Visby flygplats har preciserats konstateras att planområdet nu kan
bebyggas enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby. De kvarter som tidigare berördes av
flygbulleravgränsningen är nu möjliga att planera på ett bra sätt. Bebyggelsen kan nu sluta an till den
bebyggelsestruktur som Region Gotland lade fast i den fördjupade översiktsplanen och som
genomsyrar övrig del av A 7 -området.
Ändringen omfattar ca 6000 kvm BTA. Utökningen består i att förlänga de två östligaste
bostadsområdena. Ingen ändring av ändamålet sker. Genomförda ändringar bedöms inte vara av
sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat gransknings förfarande erfordras.
Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fatt sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.

Planförslaget, daterat 2015-10-21 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 16 november t o m den 14
december 2015. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda
fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att
bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat
samrådsredogärelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och
uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt
upprättad postlista.
N edan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkomtnit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1 - G5).
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Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Trafikverket
Relevanta trafikriffror o"b en redovisning av bur områdets trofikalstring bedöms påverka det
2015-12-11
statliga vägnatet saknas.

Gl
Riksintmsepmisering av Vis0' flyulats bar gjorts od) är i det närmaste jiirdigt för beslut.
Riksintmsepmiseringen 0'ggerpå nya flygblillerku17J01Jmn SIVedavia. Enligt
granskningsbandlingen framgår att gränsenjiir bostadsområdet kommer att flyttas östemt
om de nya flygbllllerkllrvorna blir besllltade. Då kommer närmaste bostadsområde att
bamna drygt 400 meterfmn vag 148. Trafikverket önskar en redogoidse av bllrl/vida
blIIlerfrån vag 148 i det fallet påverkar de planerade bostaderna.
Om ett revidering av gra1mn fiir bostadergörs anser trafikverket att ett nytt
granskningsfiirfarande ska ske så all det finns möjligbet att inkomma med synpllnkter på
a1ldringarna. Vid ett nytt granskningsfoifarande o1ukar trafikverket att frågan om
detaljplanens trafikpåverkan på det statliga vagnatet samt vag 148:s eventllella
bullerpåverkan på planområdet analyseras od) redovisas. Utan efterfrågade analyser samt
säkerställt genomfiirande av losningar på eventuella problem anser inte Trafikverket att
detaljplanen ska gå vidare för antagande.
Samhällsbyggnads- Enligt Tnvektors traftkanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Stora
fdrvaltningen
Törnekvior att traftkeras av ca 2800 bilar/åmd. En beräkning visar att
belastningsgraden från A 7-området mot cirkulationsplatsen vid
Skarphällsområdet blir 0,37. God standard är belastningsgrader under 0,6.
God standard uppnås med god marginal. Samhälls byggnads förvaltningen
anser att påverkan på väg 148 har utretts i Trivektors traftkanalys och i den
fördjupade översiktsplanen för Visby. I gällande detaljplan för Visby
Stenhuggsren 2 m.fl. antagen 2010-06-14 är anslutningen från A7-området till
cirkulationsplatsen fastlagd.
Den revidering av gränsen för bostäder som gjorts innebär att bostäder kan
byggas på ett avstånd på ca 480 meter från väg 148. Mellan vägen och
planerad bostadsbebyggelse ftnns stora byggnader som effektivt avskälmar
bullret. Bullerberäkningar visar att traftkbuller från väg 148 uppgår till 43 dBA
ekvivalent nivå och 43 dBA maxnivå vid de bostäder som kan byggs längst
österut. Samhällsbyggnadsförvalmingen anser at[ även om bostadsbebyggelsen
tillåtas ca 480 meter från vägen uppnås rekommenderade traftkbullervärden
med god marginal.

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Lå"nsstyrelsen

2015-12-14
G2

Ett jiirslag till detagplan är Iltställt flir granskning enligt 5 kap. 22 § PEL (2010:900).
l'rirs/aget innehåller planbesklivl1ing, genomflirandebesknvning, iiversiktJig l7IiIJiiteknisk
marktlndersiiklling, miIJiikonsekvensbeskrivlling och samrådsredogiirelse.
Undergranskni!1gstidm ska länss(yreLfCII]ttra sig iiver plallflirslC?get, omjoh-lagel CIIligt
läl1ssryrelsens bediimning inllebär at!:
• etl rikrintrme enligt 3 eller4 kap. miljbbalk", inle tillgodose!',
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•
•
•

en miljokvalitetmomJ enligt 5 kap, mi!jöbalken inte JoJjs,
strandskydd enligt l kap, miljo'balken IIpphävs i strid medgällande bestämmelser,
eller
en bebyggelse eller ett i?YggnadSPerk annars blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken flir olYckor, jiversvänming eller erosion.

Av Region Gotlands Iltlåtanden liveryttranden od; synpunkter som inkommit IIllder samrådet
framgår att revideringar av)O'rslaget har genonifiirts efter samrådet, B!.a, har områdetJo'r
skolal)O'rskola od; småhustomter (kvarteret Malaj'" m fl) hanterats i en egen detaljplan,

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är enligt Region Gotland att möjliggo'ra byggande av ca JOO bostäder i
flml av olika hllstyper od; bomdefom!er. I planområdets iistra del som är beläget inom
ffygbllllerstiirt område möjliggörs fdr olika verksamheter, hotell, handel, kontor od; småindustri.
GäIJande planer
För områdetjiJ/Ju en Jo'rdjllpad o'versiktsplanJo'r Al-området antagen 1996-02-12, vilkm
bedömdes ha akttlalitet när dm Jo'rdjtlpade o'vmiklJplan",Jo'r Visby "Hela Visby" antogs
2009-12-14, 1planen angavs Jo'r området bostäder, där skola, barnomsoTE och gmppboende
kan integreras.

Planen avvikerfrån den )O'rdjllpade översiktsplanen)O'r Visby (antag", 2009-12-14) eftersom
flygbIIlIeI' inte möjliggo'r bostadsbyggande i östra del", av området, I dm Jo'rdjllpade
o'vmiktsplanm visas m illllstration med möjlighet till ,'(} 500 läg",heter på Al1ältet i form av
radhlls, villor od, jleljamiljshlls, Avgränsning", for områdetJo'r bostäder har ändrats od; i d",
lis/ra delen har verksamhetsområdet uNikats väs/end.
Området är inte tidigare detaljplanelagt,
Behovsbedömning MKR
Region Gotland har gjort bediinmingen alt en miIJiibediiNlning inte krävs, utan am'er att dm
iiversiktliga mi!Jiikonsekve!lsbesktivningen fdr A7~ofllrådet som gjordes 1994 forifarande är
aktuelL Unss(yrelseJt instämmer i Region Gotlands bediinllling.

Eventuella kvarstående synpunkter från samrådet
Uilsstyrelsen har i samråd.ryttrandet franifrirt synpunkter gällande flirorenade områden Ot-h
blIIler, S edan samrådet har Fo'rordningm (2015:216) om trafikblIIler vid bostadsbyggande
antagits, Det är inte självklart om Jo'rordningen ska tillämpas på planer som påbötjats Joro
20 15~06~01 men länsstyrelsen anser att det inte finns någon anledning att utgå från några
andra värden Jor buller än de som anges iJo'rordllingen eftersom det är ett stå'jlningstagande från
lagstiftaren over vilka nivåer som är gälIalldeJor bostadsl?Jggande.
Fb'rorenad mark och sediment
Uilsstyrelsen har i plansamrådet påtalat att man anser attJo'rorenad mark i anslutning till
samtliga tre kända/d, skjlltbanor i området (MKG 012, MKG 01 Jod, MKG 014) skall
saneras. Av planbeskrivningen framgår att saneringpågår, med åtgärdsmål attJororeningshalter
ska understiga det generella riktvärdetJo'r känslig flJarkallvändning. Unsstyrelsen JoniIsätter
all av tillsynsmyndigheten godkänd sanering till åtgärdsmålet har gonomfo"ts innan planen tas i
anspråk od; byggnationer påbiitjas,
Trafikbuller
Enligt J § Fo'rordningen (2015:216) om trafikblIIler vid bostadsbyggande Mr bill/erfrån vägar
inte o'",!'Skrida 55 dBA ekviml",t Ijlldnivå vid en bostadsbyggnads/asad, Ot-h 50 dBA
ekvivalent !Jildnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om eI/ sådan ska anordnas
i ansllltning till byggnaden, Fo'r m bostad om Mgst J5 kvad1't1tmeter gäller Mället att bIIliret
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inte bor överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens }ilsad.
Om ekvivalent !;itdnivå vidfasad (iverskrids biir e!1ligt 4 § minst hälften av bostadsrummm i eJ1
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekviva/mt yi,dllivå inte iiverskrids vidfasaden, o(:h
lIIins! hä!ften aJ) bostadsmmme!1vara vända mol en sida där 70 dBA maximal !itldnivå inte
överskrid,. mellan kl. 22.00 o,h 06.00 vidfasaden. Om maximal ljudnivå vid Ilteplats om 70
dBA jjverskrids, blir enligt 5 § fiirordningen nivån inte iiverskridas med mer än 10 dM
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 Olh 22.00.

Enligt planforslaget kommer den ekvivalenta gildnivån all uppgå till 55 dRA o,h maximal
Ijlldnivå uppgå till 71 dBA vidfasad, for bebyggelsen längs Stora Tömekvior. Förordningens
riktvärden kommer däifrir att överskridas med 1 dBA när det gäller maximal jjudllivå.
Enligtjo°rordllillgm får overskridande av maximal fjlldnivå om 70 dBA inte ske med mer än
10 dRA o,h inte mer än fem gånger per timme, dag- o,'h kvällstid (06.00-22.00).
LiinssfYre/scn finner ingen injomJation ip/amll eller III/der/aget till planen sotllvisar om detta
uppjjlls. Länsstyrelsen bedo,,,,r dork al/ överskridandet av riktvärdet beräknas bli litel (1
dRA) o,h kan godtas eftersom planen medger al/ uteplats anordnas på gårdssMa där husens
pla"ring avskäm",r trafikbuller. All detla bOi' beaktas vid lovgivnin.!'!" kan läggas lill i
p/an beskrivlIingen.

Anguende eventuellu öndringur uv plunförsluget efter grunskningen
På sidan 15 i pfallbeskrivningen öppnar Region Gotlandfrir att innan antagande av
detaljplanen möjliggo'ra fiir all fler bostäder kan byggas illna'!/iir max 70 dB(A) kllf7Jan från
Lif/fartsverket (2005). A~/drillgen sklllle innebäm all tomten for hoteIII kOlItor även medger
bostäder, att området jfr odlings/otterflYttas t'a 50 meter lis/cm! o,'h tJngrällJande bostadsområde
uNikas tV 50 mcter, samt att kT)lsJfJlark inom ett kvarlerfrk bostäder tas bort. Av texten
framgår alt '!J'a klin/or har tagitsJram av SJvedmvia baserat på Fiirordning om trafikbuller vid
bostadsbyggander (SFS 2015:216) men att Regioll Gotlalld inväntar tillämpnillgell ap dessa
tills lällsstyrelsen har tagit ell beshit. Länsstyrelsen ställer sigfrågallde till vilket besllltfrån
lällssfYrelsen som Region Got/and inväntar. Länsstyrr!lscn inväntar att Trq/ikvcrket ska besluta
0111 riksintressepredseringfor Visbyflygplats.

Baserat på Trajikverketsyttrande om att gaJlallde regelverk fl'r flygbIIller ska tillämpas (se
bifogat) opplIarfor att ett o'kat bostadsbyggalIde i området kall vara möjligt lir
J!ygbllllersynpllnkt. Do,k är det illte dellaforslag som är Iltställt for gransklling o,h
lällJs!.yrr!lsclI !frågasätter!ämpligheten i att ändra planen mcl/an granskning od] antagande. Det
ar mer lämpligt alt IItfiim e/l nytt gransknillgsjiiljarallde for hela eller delar ap piallen.
Annan lagstiftning som berörs
Kulturmiliolagen
Inom området pågår det omfatiarJde arkeologiJ'ka II/redningar oc}; undersiiknil1gar.
Det område som anges som pn'deat, område 1 på karta sida 6, har IIndersiikts ot:h här
påtråJfades oll/fattande bop/atslämningar i form av hllskollstmktiol/er och Jyndmaten'al som
keramik o~'h ett svärd,

Område 2, den del av den enligt planen plallerade parkmarken som ligger närmast område 1
ska inte kotlJtl,a ifråga flir roj'ning od} avverknillg i samband med etablering av parktl,ark.
Området måste skyddas i detalJplaneN eftersom det inte ,mderso"kts arkeologiskt.
J samband med utredning och IInderso"k"iJlg 1111der hi/s/m 2015 il/om delar av området,
område 3, har omfattande kultllrlager konstaterats. I/id länsstyrelsens fältbesiktlling i sllltet
av november 2015 meddelade arkeologerna på Gotlands kluselltl' att kllltllrlagren kan sägas
pam belt/mika pr Gotland. De är ovallligt kraftiga o,h kall pisa på två olika tidsskikt.
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Eftersom fastigheterna har varit jiremålfor en markallJvisningståvJing od; jlirsä!jning har
länsstyrelsC/l harfått en tidsfrist att t.o.m. 31 maj 2016 för att låta ta bort de omfattande
arkeologiska lämningarna.

Resterande områden som jrireslås fär exploatering, soaer Ont Ada B/odes gata samt slider On!
Stora Tö'mekvior, ärfortfarande inte H/redda arkeologiskt. Det finns indikationer på att
områdena f?yser onifattande arkeologiska lämningar.
Eftersom slora delar av planen inte är arkeologisk utredd är det omöjligt att bedö'ma
omfattningen od; tidsåtgången på noävändiga arkeologiska utredningar och ttndersiiknbtgar. Det
är vii/dig! viktigt alt denna !yp av fomlånlllingar IlI1dersbm på vår, sommar eller host. De
n'skerar annars att ta skada i samband med till exempelfrost. Lijlustyrelsen anser däifor att
deta!/plalten inte blir antas i sin helhel innan de arkeologiska ulredningal7la for hela området iir
flirriigställda. Detta för att det ska vara lItrett att alla /Jyggriilter kall nyttjas. Eventllella
jomlätlJiJillgar måste det tas hänsyn till genom skydd i planen ,lIer borttagande.

Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10 PBL
LåilSs!}rdsens priivningsgrttnder innefattar n'ksinlreJSen, strandskydd, hälsa od)
säkerhet, risk frir o!yd:~or, iiversvänming el/er erosion samt mi!;öOkvalitetsnormero Dessa
frågor kan leda lill att Länsstyrelsen, ,"ligt 11 kap. 10 § PBL, senare provar Region
Gotlallds besult atl anta den aktIleIla delaljpla!len.
I sill nuvarande utformning är pla!!forslaget frirenligt med länsstyrelsens
prijvllingsgl1lnder. Do"",, råder det en osäkerbet i 01" alla /Jyggrälter kan 1!yI!jasfli/lt lit
på gnlt/d av att de arkeologiska utredningarna inte ärfärdiga.
Låilss!yrelsen har i detta yttrande inte tagit stållning lill om en eventmll Jlf(jknillg av
bostäder ärflOrenligt med länsstyrelsens priivnillgsgnmder.
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Samhällsbyggnads- Områdena söder om Ada Blocks gata och söder om Stora Törnekvior är inte
förvaltningen
utredda arkeologiskt och kan hysa omfattande arkeologiska lämningar. Efter
underhandskontakt med länsstyrelsen har detaljplanen kompletterats. En ny
bestämmelsen anger att bygglov inte får ges innan arkeologisk utredning och
eventuell undersökning har gjorts. Bestämmelsen gäller inom hela
plan området.

Trafih:verket har gjort en riksintresseprecisering av Visby flygplats. Den
flygbullergräns som påverkat utformningen av detaljplanen gäller inte längre.
Förändringen av flygbullergränsen innebär att revideringen av detaljplanen nu
stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Detaljplanen har reviderats genom att:
Området för odlingslotter(L) flyttas ca 50 meter österut och angränsande
bostadsområde utökas ca 50 meter. Inom det östligaste kvarteret för bostäder
längs Stora Törnekvior tas kryssmark bort och byggrätten utökas mot
Wilhelmina Skogs gata. Området för parkering flyttas.
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Regionstyrelsen
2015-12-16
G3
Lantmå"teriet
2015-12-10

Tillstyrker planforslaget.

Ingen erinran.

G4
Tekniska nämnden Avsnittet 0171 dagvatten kan IItve"klas o"h fortydligas, rbrande vad S017l ska infiltreras ad,
2015-01-27
vad S017l ska ledas bort samt plaming ad, filnktion for flrdriJjningsmagasin, i'!filtrationsytor
G4
or:h våtmarker.

Samhällsbyggnads- Regionen arbetar med att hitta den optimala lösningen för dagvattenförvaltningen
hanteringen. Exakt placering av infiltrationsytor och fördröjningsmagasin
utreds. Beskrivningen har förtydligats.

Visqy den 8 17Iars 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Mon ica Tingström
fysisk planerare
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/154
14 mars 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Avtal om förtida upphörande av hyresavtal inför rivning av
hamnkontoret
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna bifogat upprättat avtal om förtida upphörande
av hyresavtal mellan Region Gotland och Östersjöns Förvaltning AB och att till
hyresgästen utbetala en ersättning om 1,5 mnkr för att i förtid avträda hyresavtalet.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har 2015-09-07 beslutat om att teckna ett ramavtal med Spendrups
Bryggeri AB, som bland annat innebär överlåtelse av en tomt där nuvarande
hamnkontoret är beläget. Överlåtelsen ska föregås av rivning av byggnad och
sanering av mark. En förutsättning för att kunna genomföra överenskomna åtgärder
är att lokalerna evakueras genom att nuvarande hyresgäster avflyttar.
Östersjöns Förvaltning AB hyr av Region Gotland viss del av aktuell byggnad
(hamnkontoret), inklusive tillgång till 15 parkeringsplatser vilka disponeras
gemensamt med övriga hyresgäster. Hyrestiden sträcker sig till 2022-09-30
Bedömning

Östersjöns Förvaltning AB har i förhandlingar med ledningskontoret accepterat att
lämna lokalerna i förtid mot en ekonomisk kompensation. Ledningskontoret har
beräknat att den ekonomiska ersättningen till hyresgästen för att denne frivilligt 6 år i
förtid avsäger sig lokalhyresrätten, bör uppgå till 1,5 mnkr. Beloppet har beräknats
med utgångspunkt av kvarvarande kontraktstid och gällande hyresnivå jämfört med
marknadshyran för kontorslokaler i Visbys innerstads attraktiva lägen, samt
ersättning för avstående av parkeringsplatser.
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Hyresgästen har accepterat uppgörelsen endast under det villkoret att den
ekonomiska kompensationen bestäms till 1,5 mnkr. Avflyttning ska senast ha skett
till den 31 augusti 2016. Den föreslagna ersättningen bedöms ligga inom det intervall
för vad regionen kan förväntas bli ersättningsskyldig vid en prövning av
uppsägningen enligt hyreslagen.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ärendenr RS 2016/154

Ledningskontoret

Handlingstyp AVTAL

Ledningskontoret

Datum 14 mars 2016

Avtal om förtida upphörande av hyresavtal gällande lokaler i
”Gamla hamnterminalen ” i Visby hamn, Färjeleden 2, Visby.
Bakgrund

Östersjöns Förvaltning AB (org.nr. 556253-3728) (Hyresgästen) hyr av Region
Gotland (Hyresvärden) viss del av rubricerad byggnad, (Hyresobjektet) inklusive
tillgång till 15 parkeringsplatser gemensamt med övriga hyresgäster. Hyrestiden är
satt till 2022-09-30 med en ömsesidig uppsägningstid på 9 månader, i annat fall sker
förlängning i femårsperioder med samma uppsägningstid.
Lokalhyresavtalet ingicks 2007 och 2010 gjordes tillägg med anledning av att
lokalytan då minskas från ca 303 kvm till ca 253 kvm. Hyran sänktes då från 228 000
kr/år till 190 375 kr/år. Årshyran är fast under avtalstiden och utan indexklausul.
Anledningen till detta är att hyresgästen ska bekosta en överenskommen byggnation
av lokalerna. Kostnaderna för ombyggnation till kontorslandskap i byggnadens södra
del och övrig ombyggnation- och verksamhetsanpassning av kontors- och
korridorytor uppskattar Hyresgästen till 1,6 – 2,1 mnkr.
Eftersom Hyresvärden nu träffat en överenskommelse med Spendrups Bryggeri AB
om uppförandet av ett nytt Bryggeri på platsen för Hyresobjektet behöver detta rivas
samt underliggande mark miljösaneras. Enlig fastlagd tidsplanen ska markområdet
överlämnas till Spendrup i avröjt och färdigsanerat skick senast den 7 mars 2017.
Med anledning av detta behöver Hyresvärden igångsätta nödvändiga arbeten efter
augusti månads utgång 2016 då rivning av Hyresobjektet måste påbörjas.
Hyresgästen har i förhandlingar med Hyresvärden i princip accepterat att lämna
Hyresobjektet i förtid enligt Hyresvärdens önskemål. Hyresgästen är dock inte
intresserad av någon av de ersättningslokaler Hyresvärden anvisat eller av en
ersättningslokal överhuvudtaget varför i stället har diskuterats om en ekonomisk
kompensation till Hyresgästen för den tidigarelagda avflyttningen.

Besöksadress Visborgsallén 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
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Ledningskontoret
Region Gotland

Hyresvärden har beräknat att den ekonomiska ersättningen till Hyresgästen för att
denne frivilligt i förtid avsäger sig lokalhyresrätten borde vara runt 1,2 mnkr.
Kostnaden bedöms ligga inom det intervall för vad Hyresvärden kan förväntas bli
ersättningsskyldig för vid en prövning av uppsägningen enligt hyreslagen. Beloppet
har beräknat med utgångspunkt av kvarvarande kontraktstid och den gällande
hyresnivå jämfört med marknadshyran för kontorslokaler i Visbys innerstads
attraktiva lägen samt med tillägg av återstående oavskrivna värden för
ombyggnadskostnaderna. Hyresgästen har i tidigare skrivelse formulerat sin
uppfattning på en rimlig sammanlagd ersättning inom spannet 1,6 – 2,1 mnkr.
Hyresvärden anser att det under nu föreliggande omständigheter finns en viss
rimlighet till att jämka ersättningsbeloppet utifrån den särskilda olägenheten det
innebär för Hyresgästens egen del och för sin andrahandshyresgäster del så att en
slutlig ersättning kan bestämmas till 1,5 mnkr för att avträda lokalhyresrätten i förtid.
Avflyttning ska senast ha skett till den 31 augusti 2016.
Detta Avtal om hyresrättens upphörande, avflyttning och ersättning utgör full och
slutlig ersättning för Hyresgästens samtliga kostnader och åtaganden med anledning
av lokalhyresavtalets upphörande och ingen annan ersättning eller ersättning i annan
form ska utgå.

REGION GOTLAND
Regionstyrelsen

ÖSTERSJÖNS FÖRVALTNING AB

Visby 2016-03-

Visby 2016-03-

………………………………………..

Björn Jansson

Regionstyrelsens ordförande

………………….…………..…….

Peter Lindvall
Regiondirektör

………………………………………………
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Ärendenr RS 2014/658
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 7 mars 2016

Regionstyrelsen

Kvarnen i Ar - vinnare i markanvisningstävling
Förslag till beslut i regionstyrelsen
• Intressenten bakom bidrag nr 2 utses till vinnare i markanvisningstävlingen
gällande Kvarnen i Ar.
• Regionstyrelsen vill också poängtera vikten av att intressenten i ett tidigt skede
inleder ett nära samarbete med Region Gotland mot bakgrund av de ömsesidiga
intressena som rör vattenförsörjningen.

Bakgrund
Kvarnen i Ar är belägen inom fastigheten Gotland Fleringe Smiss 1:9 och är belägen
intill Ar forskningsstation där Campus Gotland Uppsala Universitet bedriver
verksamhet. Delar av fastigheten Fleringe Smiss 1:9 omfattas bland annat av
Riksintresse för Naturvård och F.ti!uftsliv, Natura 2000, Strandskydd, Gotlandskust
4:4 MB, Naturreservat Bästeträsk. Dessutom är Arån, som rinner genom
kvarnbyggnaden, klassad som ett vattendrag med högt skyddsvärde. An har i
mämingar konstaterats vara ett av få vattendrag på Gotland som uppnår "God
ekologisk status".
Ledningskontoret fick 2015-09-17 §256 regionstyrelsens uppdrag att utlysa en
markanvisningstävling för att inhämta förslag från intressenter för utveckliog av
Kvarnen. Under tävlingen anbudstid har fyra förslag inkommit. Under hösten har en
arbetsgrupp jobbat med att sammanställa de inkomna förslagen och med att jämföra
dem för att kunna avgöra vilket förslag som bäst uppfyller de uppställda kraven.
Efter en delrapportering i regionstyrelsen i december 2015 gavs ledningskontoret i
uppdrag att fortsatta arbetet. Under december har ledningskontoret begärt in
kompletterande uppgifter från var och en av intressenterna. Detta med anledning av
att de inlämnade förslagen till vissa delar hade brister när det gällde att besvara
punkterna a- h som förfrågningsunderlaget innehöll.
a.

Beskriv i text ideer och förslag till utveckling och gestaltning av Kvarnen med
omgivande markområde. Enklare skisser som kan förtydliga förslaget är positiva, men är
inget krav.

b. Beskriv i text och markera på situationsplan omfattning av eventuella nytillkommande
byggnader och anläggningar.
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c.

Beskriv i text hur byggnader och mark kan göras publika och tillgängliga samt hur
allmänhetens upplevelser i området kan utvecklas.

d.

Beskriv i text hur förslaget tar hänsyn till närliggande verksamhetsutövare och grannar
(Ar forskningsstation mfl). Vilka samverkansmöjligheter förutses?

e.

Beskriv i text hur hänsyn tas till den känsliga natur- och vattenmiljön i närområdet.
Särskilt vikt bör läggas vid att beskriva hur den känsliga Arån som rinner genom
kvarnbyggnaden kan skyddas från påverkan.

f.

Redogör kortfattat för hur den planerade verksamhetens ekonomiska planer och
driftkalkyler ser ut, på kort och lång sikt.

g.

Priside. Avge ett indikativt bud i kronor för förvärv av byggnader inklusive omgivande
mark. Det indikativa bud som lämnas kommer att vara vägledande i fortsatta
diskussioner och senare när avtal ska tecknas.

h. Sysselsätlningseffekter. Redogör kortfattat för hur den planerade verksamheten kan
bidra till att skapa sysselsättning i området, på kort och lång sikt. Uppskatta antalet
arbetstillfällen som kan skapas, på säsongs- eller helårs basis.

Bedömning
Alla deltagande intressenter har nu förtydligat sina tävlingsbidrag vilket gör att det
blivit enldare att göra jämförelser mellan dem. De förslag som inkommit är fyra till
antalet. I korthet beskrivs respektive förslag enligt följande:

Bidrag 1
a.

Miljön ska bevaras som den är, med underhåll och reparationer. Glasbro över
ån, för ett närmare samarbete med forskningsstationen. Bygga en mur för att
omgärda området, inklusive forskningsstationen. Redovisar akvarellskisser.
b. b. Inga nya byggnader
c. UtstälhUngslokal/ naturrum/ s~ärn-fågelskådning. Info om vattenkraft.
Tovning och papperstillverkning, tillverkning av "jurtas". Förråd-stall för
cyklar mm.
d. Samverkan med Bläsemuseet, Skymnings gård, Fårösunds sporthall
e. Hänsyn ska tas till 100%.
f. Reparationsarbete 100 000 kr, inköp avelcyklar 50 000 kr, inköp av cyklar
100000 kr.
g. Indikativt bud 10 000 kr
h. Arbetstillfållen minst lOst

Bidrag 2
a.

Kvarnen och övriga byggnader ska återställas i ursprungligt skick och
anpassas för att skapa ett bryggeri som ska producera läsk under varunamnet
- Bäste Läsk. Redovisar ett antal arkitektskisser som visar hur verksamheten
ska arrangeras.
b. Inga nya byggnader föreslås, men ett nninireningsverk finns redovisat.
c. Ytor för cafe, försäljning och mötesplats för allmänheten skapas. Visningar
av bryggeriverksamheten planeras. Senare kan konferensytor skapas.
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d. Samarbete med forskningsstationen eftersträvas, t ex när det gäller att skapa
en ekologisk och miljövänlig produkt, att samarbeta om övernattningsplatser,
samt samarbete kring konferensverksamhet.
e. "Att bevara och skydda vattenmiljön är en förutsättning för att affårsiden ska
vara trovärdig".
f. I första skedet distribuera produkten till ett lOO-tal restauranger och ett 20-tal
butiker som idag är hel- eller delägda av bolagets ägare eller nås av
intressentens befintliga dis tribution.
g. Indikativt bud 500 000 - 2 000 000 kr, beroende på hur mycket mark som
ingår och hur den kan användas.
h. Räknar med att verksamheten kommer att sysselsätta 11 personer året runt
och 5 säsongsanställda.

Bidrag 3
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.

Kvarnen ska innehålla bl a mötesrum och informationsrum med tillgång till
digital teknik, ett rum för elverket. Området kring kvarnen ska rensas och
öppnas upp så att det går att röra sig och skapa utsikt mot havet och
Bästeträsk. Ser helst att området 1unt kulverten mot Bästeträsk ingår.
Inga konkreta förslag på utbyggnad i nuläget.
Vill utveckla området utifrån tre olika aspekter; miljö, kultur och historia,
samt besök och rekreation. Verksamheten ska göras publik och tillgänglig.
Kvarnen ska bli en centralpunkt för information och kommunikation och en
plats för företag inom turistnäringen. Med digitala hjälpmedel kan
verksamheten i Kvarnen knytas ihop med utflykter i närliggande områden
såsom Ojnareskogen, Bästeträsk, Stenkusten mm, t ex Geocaching, Geoorientering, Trecking tracking, GPS-spel. Utställningar, både fasta och
tillfålliga, kan rymmas i lokalerna och bli ett forum för informationsspridning
om området. Olika digitala kommunikations- och samarbetsprojekt kring t ex
Östersjön med utnyt~ande av fiberoptikens möjligheter med
realtidsöverföming av film, 3D-material för att skapa digital rum där deltagare
från olika delar av världen kan mötas.
Samverkan med olika intressenter och företag, såsom företagare iFårösund
och Lärbro samt forskningsstationen.
"Platsen kring Kvarnen i Ar är en unik miljö där vatten och kalksten utgör
grunden och skapar den specifika känslan som är värd att bevara"
Utgångspunkten är att söka bidrag och sponsorer för uppbyggnad och
renovering av Kvarnen, elverket och omgivande miljö. För elverket kan viss
finansiering förutses.
Kan inte avge ett bud nu. Om köp blir aktuellt kommer bolaget att finansiera
detta genom en nyemission.
Anger ingen uppskattning.

Bidrag 4
a.

Vill skapa ett vandrarhemsWillande boende i kvarnbyggnaden, ett 20-tal
bäddar. Ska kunna erbjudas forskningsstationens forskare, men även turister.
Erbjuda grupprum/konferensrum samt galleri för utställning av konst mm.
En våning i Kvarnen ska byggas om till samlings-/ fesdokal, för fester och
kurser. F.d. smedjan byggs om till cafe med godkänt kök. Sommartid enklare
uteservering samt badtunna för rekreation. För fristående byggnaden planeras
ett större konferensrum samt mindre grupprum som kan bli bas i verksamhet
med äventyr såsom vandringar, fisketurer och guidningar i området.
b. Inga nya byggnader, men parkering behöver anläggas.
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c. Vill starta upp elverket samt hålla utställnillgar om områdets historia mm.
Stoppa förfallet av byggnaderna samt göra området till en attraktiv plats för
människor att mötas på. Varsam restaurering av byggnader.
d. Är boende på orten och har goda kontakter. Vill samarbeta med
forskrllngsstationen genom att erbjuda boende för deras anställda. Vill ordna
kvällar med livemusik och mat för de boende i området och på så sätt skapa
gemensamhet.
e. Inga åtgärder som påverkar miljön kommer att genomföras. Avloppsfrågan
planeras att lösas via tank. Hoppas att kunna bli självförsörjande på el genom
att starta elverket igen. Tar hänsyn till de förordningar som gäller för
naturreservatet och kan fungera som ett infocenter kring detta.
f. Första steget är en varsam renovering av byggnaderna samt se till att ta igång
fungerande vatten, avlopp och elförsörjning. Inför detta krävs omfattande
undersökrllngar av byggnadernas skick. Efter renovering satsas först på cafe
och boende. Driftkalkyler är svåra att lämna på detta tidiga stadium.
g. Indikativt bud 750 000 kr.
h. Under renoveringsarbetet som beräknas till ca ett år behövs 4 helårs anställda.
Därefter, när verksamheten är i gång fordras ett lO-tal säsongsanställda,
beroende på omsättning. Första två åren säsongsöppet, men förhoppningarna
är att på sikt erbjuda året-runtöppet. Har goda förhoppningar om att kunna
marknadsföra anläggningen för konferenser under lågsäsong.

Utvärdering
De fyra bidrag som inkommit är delvis av olika karaktär, men har som gemensam
nämnare att man vill bevara den historiska miljön och restaurera byggnader så att de
ska kunna nyt~as i en publik verksamhet. Ett bidrag, nr 2, skiljer sig delvis från de
övriga genom att det innehåller en affårside som förutom de publika inslagen, även
har ambitioner att bedriva verksamhet med tillverkrllng av produkter som kan utgöra
en ekonomisk bas för verksamheten och som har förutsättningar att skapa en
anläggning som kan vara öppen året runt.
En kort utvärdering av de olika bidragen sammanfattas enligt nedan:
Bidrag l.
Goda ambitioner när det gäller att ta till stånd verksamheter med bred variation och
med en god förankring i bygden. Tveksamheter kring vilka förutsättningar som
intressenten har att kunna genomföra förslagen. Lämnar ett lågt anbud - 10 000 kr.
Bidrag 2.
Läsktillverkrllng som föregås av renovering av byggnader. Positivt att
läsktillverkrllngen planeras att bedrivas året runt, vilket bör ha synergieffekter för
annan publik verksamhet som föreslås. Intressenten bedöms ha förutsättningar för
att genomföra föreslagna åtgärder. Lämnar tillsammans med bidrag nr 4 det mest
fö=ånliga ekonomiska budet (500 000 - 2 000 000 kr).
Bidrag nr 3.
Många goda förslag som syftar till att utnyttja platsens förutsättningar för ny teknik,
med att levandegöra byggnaders och områdets historia och unika miljö. Redovisar att
verksamheten kan delfinansieras med bidrag och olika stöd, men det saknas konkret
redovisning av hur detta ska ske. Förvärv av fastigheten ska ske via nyemission i
bolaget, men intressenten lämnar dock inget anbud i detta skede.
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Bichag nr 4.
Inriktning på att skapa publika verksamheter såsom cafe, konferens och festvåning,
samt ett 20-tal bäddar. Har god kännedom och kontakter i området. Förutsättningar
för att förverkliga planerna på att bedriva verksamheten året runt bedöms som
tninche goda, åtminstone utan stora investeringar. Lämnar tillsammans med bichag nr
2 det bästa ekonomiska budet, 750 000 kr.

Slutlig bedömning
Ledningskontorets bedömning är att bichag nr 2 ska utses som vinnare och erbjudas
att teckna ett markanvisningsavtal på två år under vilket tid intressenten ska ges
möjlighet att utveckla sina ideer för att därefter ges möjlighet att förvärva byggnader
och mark. Som huvudsakliga argument för att utse bichag nr 2 som vinnare ligger att
bichaget bedöms ha bäst förutsättningar för att bechiva verksamheter som kan vara
öppna för allmänheten hela året. Detta tack vare att man planerar att kombinera
industriproduktion av läsk med publika verksamheter av olika slag. Intressenten
lämnar också ett indikativt bud som är bland de bästa.
Under tiden för markanvisningen ska frågorna kring behov av planläggning av
området utredas.
Den verksamhet som planeras kommer att kräva ansenliga mängder vatten av mycket
god kvalitet i enlighet med livsmedelslagstiftningens krav. Bästeträsk är även av
centralt intresse för den kommunala dricksvattenförsörjningen och det är därför
nödvändigt för intressenten att i ett tidigt skede inleda en dialog och samarbete med
den för vattenförsörjningen ansvariga nämnden inom regionen för att finna
godtagbara lösningar så att alla intressen kan tillgodoses i ett långsiktigt perspektiv.
Avslutningsvis villledningskontoret informera om att det område inom vilket
fastigheten ligger har sedan länge varit föremål för diskussioner kring den framtida
markanvändningen. Nyligen har en dialog inletts om möjligheterna att via ett mer
fonnellt skydd säkerställa områdets naturvärden för framtiden. Huruvida den
planerade verksamheten och området kring denna kommer att påverkas är idag
omöjligt att förutse.

tIg!,~ntoret

egiondirektör
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Led ni ngskontoret
Veronica Hermann

Tjänsteskrivelse
RS 2015/620
1 mars 2016

Regionstyrelsen

Motion. Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom
ansvarsområde Hälsa och sjukvård
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
• Motionen avstyrks i punkterna 1, 2, 5 och 6.

•

l övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårds nämndens
yttrande.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har lämnat motion till Regionstyrelsen (RS) angående
"Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsorruådet Hälsa och
sjukvård".
Folkpartiet Liberalerna yrkar på:
1.

att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens
ansvarorruåde "Hälsa och sjukvård" ska tas fram

2.

att program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas
fram

3. att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som
särskilt möter våldtagna har kompetens för att ta emot våldtagna oavsett kön
eller sexuell läggning
4. att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och
omsorgsgivare oavsett ägarstruktur
5. att vid webbtidbokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium och att då
ska endast visa de tider där den mottagningen har HBTQ-kompetens
6. att en särskild HBTQ-central inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera
patienter
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter. De
föreslår avslag på motionens yrkande i punkterna 1,2,5 och 6 och har lämnat yttrande
som svar på övriga punkter i motionen.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/620

Bedömning

Ledrllngskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå
regionfullmäktige att avslå motionens yttrande i punkterna 1,2,5 och 6. I övrigt
föreslås regionfullmäktige anse övriga yrkanden vara besvarade med hälso- och
sjukvårdens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion. Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och
sjukvård, 2015-10-12.
Beslut HSN § 179 Motion - förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom
ansvarsområde hälsa och sjukvård, ink! ~änsteskrivelse 2015-11-20 HSN 2015/483,
2016-02-10.

Ledningskontoret

Hälso- och sjukvilrdsnämnden
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REGION GOTLAND

PROTOKOll
Sarrul10nträdcsdanJm

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-02-10

Hälso och sjukvåtdsnämndcns arbctsutsI!ott

2016-01-27

R

HSN § 179 Motion - "Förbättrat bemötande av HBTQpersoner inom ansvarsområdet hälsa och
sjukvård"
HSN 2015/483 Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2016

11:fotion

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndetl beslutar
att föreslå RF att avslå motionens yrkande på punkterna 1, 2, 5 och 6
att lämna förvaltningens synpunkter som sitt eget svar på övriga punkter i
motionen.

Bakgrund Au § 172
Sammanfattande bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltninge11 ser positivt på motionens intentioner avseende
planer för kompetenshöjande insatser och att säkCi"Ställa att de sorn arbetar vid
akutmottagningar och andt3 som särskilt möter våldt:lgna har kompetens för att ta
emot våldtagna oavsett kön eller sexueU läggning.
Flertalet kompetenshöjande insatser och översyn av informationsmatel'ial, rutiner och

styrdokument sker redan idag. Hälso- och sjukvården har generellt en utmaning i att
säkerställa att vården ges jämlikt, där varje jämlikhetsperspektiv är lika viktigt.
Förvalblingen ställer sig positiv till att utveckla en vårdcentral i riktning mot en
bredare och djupare kompetens il10m HBTQ-området, men hat inte i dagsliiget för
avsikt att HBTQ-certifiera vårdcentraler. Förvaltningen ställer sig inte bakom yrkande
om möjligheten till webbtidbokning med specifika tider för HBTQ-personer samt
inrättande av särkskild HBTQ-central.
Bakgrund
Folkpartiet Libernle!na har lämnat motion till Regionstyrelsen (RS) al1gående
11Förbåttrat bemötatlde av HBTQ-petsoner inom ansvarso1nrådet Hälsa och
sjukvåtd".
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Att hälso~ och sjukvårdsnämnden beslutar att
att föreslå RF att avslå motionens yrkande på punkterna 1,2,5 och 6
att lämna föt-valtningens synpunkter som sitt eget svar på övriga punkter i
motionen.
Expedieras:

Regionstyrelsen
Justeringsman

'~1/

-f-

Utdrags bestyrkande

22
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Hälso- och sjukv§rdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 november 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Synpunkter på "Motion - Förbättrat bemötande av
HBTQ-personer inom ansvarsområdet Hälsa och
sjukvård"
Förslag till beslut

att föreslå RF att avslå motionens yrkande på punkterna 1,2,5 och 6
att lämna förvaltningens synpunkter som sina egna som svar på övriga
punkter i motionen
Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har lämnat motion till Regionstyrelsen (RS) angående
"Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområdet Hälsa och
sjukvård". Ledningskontoret har av RS fått i uppdrag att lämna yttrande på
motionen och begär in synpunkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Folkpartiet Liberalerna yrkar på:
1. att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens

ansvarområde "Hälsa och sjukvård" ska tas fram
2. att program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska
tas fram
3. att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra
som särskilt möter våldtagna har kompetens för att ta emot våldtagna
oavsett kön eller sexuell läggning
4.

att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vårdoch omsorgsgivare oavsett ägarstruktur

5.

att vid webbtidbokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium och

att då ska endast visa de tider där den mottagningen har HBTQkompetens
6. att en särskild HBTQ-central inrättas dit övriga vårdinstanser kan
remittera patienter

Besöksadress Visborgsalh::!n 19

E-post registrator_hsn@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

m
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Hälso- och sjukv§rdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

Beredning

Synpunkter har inhämtats från chefer och medarbetare inom primärvård,
obstetrik/gynekologi, Ungdoms- och STI-mottagning, Akutmottagning och
beställarchef samt IT-strateg. Kompetensutvecklingsfrågor har diskuterats
tillsammans med utbildningsstrateg HSF och strateg på Ledningskontoret.
Patientnämnden har också redovisat att inga synpunkter eller Idagomål på
bemötande av HBTQ-personer har inkommit till nämnden fram till november
månad.
Synpunkter

Hälso- och sjukvården ser positivt på motionens intentioner och har sedan
tidigare beslut, HSN februari 2013 (§ 281) och Rf oktober 2013 ( § 121), bl.a.
anordnat kompetensutvecklingsinsatser och successivt genomförs översyn av
informationsmaterial, rutiner och styrdokument så att könsneutrala uttryck
används. N edan redovisas synpunkter utifrån ovanstående yrkanden.

Program fifr kompetenshöjning
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet som kräver ett
arbete på både ett långsiktigt och kortsiktigt plan. Ny kunskap ska
implementeras och gammal fasas ut. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
identifierar årligen behov av övergripande kompetensutvecklingsinsatser och
upprättar plan för kommande verksamhetsår. Etik och bemötandefrågor har
sedan lång tid tillbaka varit och är ett fokus område i de årliga planerna.
Planer och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser inom HBTQområdet har sedan beslutet i Rf 2013 tagits fram i samverkan med
Ledningskontoret (LK). Under 2014 genomfördes insatser riktade till
medarbetare inom hälso- och sjukvården med en ambition att få en spridning
på alla nivåer. Liknande plan men med kompletterande riktade insatser till de
som behöver mer spetskompetens har tagits fram i samverkan med LK för
verksamht:tsåret 201 G:
• Föredrag/ setninarium rilctat till samtliga medarbetare om hur vården kan
utvecklas föl' att bättre möta patientens behov.
• Inbjudan till dialogmöte för att skapa bra samverkande processer mellan ex.
primärvård, ungdomsmottagning, psykiatri och kvinnoklinilcen. Utifrån
identifierade möjligheter/hinder/problem anordna konsulterande
videomöten med expertis inom Stockholms läns landsting.
• Distribution av utbildningsmaterial samt checldista för användning i
information och dialog vid ex. arbetsplatsträffar.
• Plan för uppföljning i form av webbaserad enkät.
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Hälso- och sjukv§rdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

De planerade kompetensinsatserna som beskrivs ovan kommer att erbjudas
alla vårdgivare inom den gotländska sjukvården.

Programflir att l/ppml/l1tra til/.HBTQ-mtijietil1g
Inom primärvården fInns ambition att en av vårdcentralerna inom Region
Gotland på sikt ska ha en spetskompetens inom HBTQ-området. Det fInns
idag flera hinder som omöjliggör en sådan insats, bland annat det rådande
rekryteringsläget och den ekonomiska situationen. Andra nytillkomna uppdrag
är att möta behoven av hälso- och sjukvård i samband med asylmottagandet
samt införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.
Regionfullmäktige har tidigare tagit ställning till att avstå från HBTQcertifIering enligt RFSLs-modell med motivet betydande kostnader i form av
utbildningskostnader och arbetstid. Förvaltningen ställer sig positiv till att
utveckla en vårdcentral i riktning mot en bredare och djupare kompetens inom
HBTQ-området.

Säkmtälla kompetms hos de medarbetaro som Järski/t miltel' "å/dtaglla
Inom Akutmottagningen och verksamhetsområde gynekologi och obstetril,
fInns idag en god kompetens framför allt inom området våldsutsatta kvinnor
och barn. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet
arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer. NCK har bidragit till att det nationellt fInns en god
kompetens inom kvinnofridsområdet. Kunskapsutveckling avseende våldtagna
män har nyligen tillkommit som ett nationellt uppdrag och en första
specialistmottagning har öppnat på Södersjukhuset. Hälso- och sjukvården på
Gotland avser att följa kunskapsutvecklingen.

Webbtidbok/1illg med möjlighet att IJälja tid då HBTQ-kompete!ls fi/1IlS i wrksamhetm
Bokning av besök på vårdcentral är möjligt idag via 1177 Vårdguidens e~änster (tidigare "Mina vårdkontakter"). Den som bokar kan i fritext ange
sökorsak och särskilda behov. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att alltid
utgå från den enskildes behov och förutsättningar i varje enskilt möte.
I dagsläget är det än så länge inte tekniskt möjligt att boka till samtliga
lnottagllingat via nätet.
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Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

HBTQ-tmtral illrättas
Yrkandet på att en särskild HBTQ-central inrättas dit övriga vårdinstanser kan
remittera patienter ser vi som en icke genomförbar insats. Patienter söker

vården med många specifika frågeställningar för en medicinsk bedömning och
behandling oberoende av sexuell läggning. I förekommande fall fInns idag
strukturer och remitteringsvägar för könsspecifika frågor som exempelvis
könskorrigering eller assisterad befruktning. Inom verksamhetsområde
gynekologi och obstetrik fmns en HBTQ-grupp som utgår från
Ungdomsmottagningen som kan ge stöd i dessa frågor.

Sammanfattande bedömning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser positivt på motionens intentioner
avseende planer för kompetenshöjande insatser och att säkerställa att de som
arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter våldtagna har
kompetens för att ta emot våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning.
Flertalet kompetenshöjande insatser och översyn av informationsmaterial,
rutiner och styrdokument sker redan idag. Hälso- och sjukvården har generellt
en utmaning i att säkerställa att vården ges jämlikt, där varje
jämlikhets perspektiv är lika viktigt.
Förvaltningen ställer sig positiv till att utveckla en vårdcentral i riktning mot en
bredare och djupare kompetens inom HBTQ-området, men har inte i dagsläget
för avsikt att HBTQ-certifIera vårdcentraler.
Förvaltningen ställer sig inte bakom yrkande om möjligheten till
webbtidbokning med specifIka tider för HBTQ-personer samt inrättande av
särkskild HBTQ-central.
Hälso- och sjukvilrdsförvaltningen

Maria Dalernar
Hälso- och sjukvilrdsdirektör
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Folkpartiet Liberalerna
MOTION - Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och Sjukvård
I den studie som gjordes 2014 av RFSL på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen om hur livet
ter sig för de HBTQ-personer som bor och verkar på Gotland anges, att arbetet skall fortsätta får att
fårbättra situationen får dessa. Det står också att om ingen pratar om det behöver det ej hanteras. Nu
pratar om vi det får att göra bättre.
Gotland ligger enligt studien väl framme i landet beträffande HBTQ-personers situation. Hälsoläget
bland HBTQ-personer är dock sämre än i övriga populationen, vilket framkommit i nationella studier.
l RFSLs studie beskrivs önskan att yrkesverksamma i vården, hos polisen, i socialtjänsten med flera
instanser bättre kunde inkludera och bemöta de som är HBTQ-personer.
Vi Liberaler anser att människor varken kan eller bör bedömas utifrån påstådda gruppegenskaper, utan
att envar ska bemötas utifrån sina individuella egenskaper. Det 'motverkande arbetet' har blivit allt
viktigare. En viktig del i detta motverkande arbete är kunskap om hur normer styr vårt beteende och
om hur sociala mekanismer kan verka exkluderande. Kunskapen ska leda till fårändrat beteende och
förhoppningsvis även till fårändrad attityd.
Vi förslår därför att ett program får kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom all verksamhet inom
regionens ansvarsområde 'Hälsa och sjukvård' tas fram.
För att den vårdsökande inte ska behöva komma ut i kontakten med bokningar eller genom att gå till
särskilda mottagningar föreslås att vid webb-bokning HBTQ ska kunna markeras som kriterium. Då
ska endast visas de tider där den mottagande har HBTQ-kompetens.
All personal bör kunna kunna remittera patienter till en 'särskild HBTQ-central' när de upptäckter att
den egna HBTQ-kompetensen inte räcker till. Uttrycket 'särskild HBTQ-central' ska tolkas som en
funktion, och behöver inte nödvändigtvis vara en organisatorisk enhet.
Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi:
•
•
•
•
•
•

att ett program får kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarsområde 'Hälsa
och sj ukvärd' ska tas fram
att ett program får att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram
att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter
våldtagna har kompetens för att ta emot alla våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning
att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare
oavsett ägarstruktur
att vid webb-bokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium, och att då ska endast visas de
tider där den mottagande har HBTQ-kompetens
att en 'särskild HBTQ-central' inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera patienter

2015-10-12
För Folkpartiet Liberalerna

Johan Thomasson

Amy Öberg

UlfKlasson

Lena Grund
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Ärendenr RS 2015/740
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 4 mars 2016

Regionstyrelsen

Motion. Utreda boendelösningar för asylsökande inför sommaren
2016

Förslag till beslut
Regionstyrelsen avstyrker motionens förslag om att Region Gotland ska ta initiativ
för att utreda boendelösrilngar för asylsökanden inför sommaren 2016 och föreslår
regionfullmäktige att avslå densamma.

Bakgrund
Centerpartiet har i regionfullmäktige lämnat en motion kring boendelösrilngar för
asylsökanden. Man konstaterar att den upphandling av boende för asylsökande som
Migrationsverket genomfört, innebär att vissa av de anläggrilngar som kontrakterats,
under maj månad kommer att upphöra med sin verksamhet som flyktingboenden,
för att då återgå till ordinarie turistverksamhet.
Centerpartiet argumenterar för att Region Gotland ska ta initiativ för att utreda
möjligheter att hitta olika boendelösrilngar, till exempel enklare boenden som snabbt
kan byggas upp inför sommaren, så att de asylsökande kan vara kvar på Godand.
Regionens del skulle utgöras av att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygglov eller
andra tillstånd mm.

Bedömning
Region Godand har allt sedan inledrllngen av den ökande flyktingströmmen till.
landet, eftersträvat ett nära samarbete med Migrationsverket i frågor kring etablering
och lokalisetmg av asylboenden. I den ordrllng som nu råder har Migrationsverket i
uppdrag att i konkurrens upphandla boendeplatser i tillräcklig omfattrung. Även
ansvaret för att hitta boende till de asylsökande som ska evakueras från de
anläggningar där avtal upphör under maj månad, ligger hos Migrationsverket.

'JJJ

Region Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/740

Ledningskontoret anser att Region Gotland bör vara tillmötesgående gentemot
Migrationsverket när det gäller att kunna hantera eventuella förfrågningar och
ansökningar utan dröjsmål. Ledningskontoret ställer sig däremot tveksam till att
regionen skulle agera initiativtagare för att hitta boendelösningar för asylsökande för
den kommande sommaren, då detta är ett ansvar som tydligt åvilar Migrationsverket.
Ledningskontoret anser därför att förslagen i motionen ska avslås och föreslår
regionstyrelsen att så besluta för vidare befordran till regionfullmäktige.

Ledningskontoret
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MOTION
CENTERPARTIET
Till fullmäktige i Region Gotland

Bostadsutveckling / Tillfälliga boende n
Den senaste veckan har asylsökanden börjat anlända till Migrationsverkets boenden på
Gotland. För Gotland är detta positivt på många sätt och mottagandet fungerar väldigt bra
samtidigt som det givetvis kommer att leda till ansträngningar inom den offentliga
verksamheten för att klara av att erbjuda skola, barnomsorg, sjukvård mm.
De upphandlingar av boenden som Migrationsverket nu gjort gäller fram till maj 2016 sedan
kommer flera av anläggningarna att återgå till turistisk verksamhet. Vad händer då med de
asylsökande som hittat en trygghet på Gotland? Tvingas de flytta till andra anläggningar på
fastlandet för att det inte finns bostäder här?
Parallellt med detta etablerar försvaret verksamhet på Gotland och är i behov av bostäder.
Kommer det gotländska samhället att klara av att erbjuda nya boenden i den omfattning
som kommer behövas? Ja det planeras en hel del nya bostäder och Regionen skärper kraven
på Gotlandshem, men räcker detta? Och hinner man få fram bostäder så snabbt som önskas.
Regionen borde tillsammans med berörda myndigheter och intressenter ta initiativ till att
undersöka möjligheterna för någon form av modulhus / enklare boende n som snabbt kan
byggas upp inför sommarsäsongen så att de asylsökande som vill vara kvar på Gotland har
möjlighet till detta. Det kan handla om tillfälliga lösningar med modulhus eller husvagnar,
villavagnar el liknande som Migrationsverket nu accepterar. Från regionens sida kan det
handla om att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygg lov eller andra tillstånd mm. Som vi
ser det, är detta en investering för framtiden och ökar möjligheten till en mångfald i det
gotländska samhället samtidigt som det ökar möjligheten för regionen att nå de långsiktiga
befolkningsmålen.
Vi yrkar att Region Gotland:
Tar initiativ för att utreda möjligheter att inför sommaren 2016 hitta olika
boendelösningar så att asylsökanden som vill vara kvar på Gotland får möjlighet till
detta.

Visby 2015-11-23
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius, gruppledare
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Ledningskontoret
Katrin Rindlaug

Tjänsteskrivelse
RS 2015/288
19 februari 2016

Regionstyrelsen

Motion. Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen inväntar resultatet av kultur- och fritidsnämndens översyn av stödet
till sociala föreningar som beräknas pågå under 2016. Frågan om stöd till kvinno- och
~ejjourer bör ses i det sammanhanget.

Sammanfattning

Elin Bååth (F!) föreslår att TROTS kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd
samt att kvinno- och *jjourer på Godand garanteras ekonomiskt stöd till
basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för anställda.
Socialnämnden har ingen möjlighet att ekonomiskt stötta specifika föreningar eller
ideella organisationer. Förvaltningen har sedan januari 2016 avtal med båda jourerna
om att köpa enstaka platser av skyddat boende.
Kultur- och fritidsnämnden har uppmärksammat att stöden till de sociala
föreningarna bör ses över då behovet av stöd är så markant mycket större än
budgeten medger. Ledningskontoret bedömer i likhet med socialnämnden att
regionstyrelsen bör invänta resultatet av denna översyn som beräknas pågå under
2016. Frågan om stöd till kvinno- och ~ejjourer bör ses i sammanhanget av stöd till
socialt inriktade föreningar.
Ärendebeskrivning

Elin Bååth (F!) föreslår att TROTS kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd
samt att kvinno- och ~ejjourer på Godand garanteras ekonomiskt stöd till
basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för anställda.
På Godandfinns det två kvinnojourer, Amanda och TROTS. Amandas
huvudinriktning är enligt motionären inriktat på att erbjuda skyddat boende i det
akuta skedet medan TROTS även arbetar utåtriktat och förebyggande.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/288

Kultw:- och fritidsnämnden ansvarar för det ekonomiska stödet till sociala förerungar
dit Kvinnojourerna räknas. Nämnden har gett förvaltnillgen i uppdrag att i samarbete
med socialförvaltnillgen och ledrllngskontoret utreda stödet till sociala förerungar
(KFN 2015-03-31, § 31). Kultw:- och ftitidsnämnden avvaktar därför slutförandet av
utredrungen och kommer därefter att avge yttrande om motionen.
Socialnämnden har ingen möjlighet att ekonomiskt stötta specifika förerungar eller
ideella organisationer. Socialförvaltnillgen kan däremot teckna avtal med de kvinnooch ~ejjourer som finns på Gotland, då gäller det köp av enstaka platser i skyddat
boende vid behov. Förvaltnillgen har sedan januari 2016 avtal med båda jourerna om
att köpa enstaka platser av skyddat boende. Vid behov köper nämnden även platser
på skyddade boenden på andra orter i Sverige.
Bedömning

Kultw:- och ftitidsnämnden har uppmärksammat att stöden till de sociala
förerungama bör ses över då behovet av stöd är så markant mycket större än
budgeten medger. Kultw:- och ftitidsförvaltnillgen har påbö~at denna utredrllng i
samverkan med flera förvaltnillgar och organisationer. Ledningskontoret bedömer i
likhet med socialnämnden att regionstyrelsen bör invänta resultatet av denna översyn
som beräknas bli klar under 2016. Frågan om stöd till kvinno- och *jjourer bör ses i
sammanhanget av stöd till socialt inriktade förerungar.
Barnperspektiv

Tillgång till stöd och skyddat boende för barn som växer upp i familjer där våld
förekommer är helt avgörande för deras utveckling och hälsa. Även förebyggande
insatser som prövats och visat goda resultat behövs för att så långt möjligt motverka
att barn behöver bevittna våld i hemmet.
Ekonomiperspektiv

Regionens system för förerungsbidrag är, som kultur- och ftitidsnämnden
uppmärksammat, inte konstruerat för att hantera behov som exempelvis skyddat
boende eller andra kompletterande insatser som erbjuds av s.k. sociala föreningar.
Behov finns av att se över hur sådant stöd bör konstrueras.
Beslutsunderlag
Bilaga lMotion. Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer
Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämndens yttrande KFN § 59, 2015-09-15
Bilaga 3 Socialnämndens yttrande SON § 16, 2016-02-10

Ledningskontoret

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
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~Gotland
Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Protokoll

SON § 16
Remiss. Motion. Ökat och säkrat stöd till kVinno- och tjejjourer
SON 2015/210
RS 2015/288
SON/Au § 13
- Tjänsteskrivelse 13 januari 2016

Socialnämndens beslut
•

Socialnätnnden lätnnar förvaltningens synpunkter till regionstyrelsen som s"ar på
inkommen motion om "Ökat och säkrat stöd till kvinno- och ~ejjourer".

Under våren 2015 inkom Feministiskt initiativ (Fl) med en motion oln ökat och säkrat
stöd för kvinno- och ~ejjourer på Gotland. Fl yrkar i sin motion på att TROTS Kvinnojour ska beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd samt att kvinno- och ~ejjourerna på Gotland ska garanteras ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyror och andra löpande kostnader saint lön för sina anställda.
Socialförvaltningen har ingen möjlighet att gå in och stötta specifika föreningar eller
ideella organisationer ekonomiskt för att dessa ska kunna fortsätta sina respektive verksamheter. Socialförvaltningen har däremot möjligheten att teelma avtal med de kvinnooch ~ejjourer som finns på Gotland för köp av enstaka platser i skyddat boende vid
behov.
Från soda/lläl11/ldclIJ satn11la12ttiide
Socialdirektör Mariea Gardell presenterar ärendet.

Expedieras
Utvecklingsledare Lisa Elzner
Registrator RS
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2015/210

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Etzner

Datum 2016-01-13

Socialnämnden

Socialnämndens inställning till "Motion: Ökat och säkrat stöd

till kvinno- och tjejjourer"
Förslag till beslut
Socialnämnden lämnar förvaltningens synpunkter som svar på inkommen motion
om "Ökat och säkrat stöd till kvinno- och tjejjourer".
Sammanfattning
Under våren 2015 inkom F! med en motion om ökat och säkrat stöd för kvinno- och
~ejjourer på Gotland. F! yrkar i sin motion på att TROTS Kvinnojour ska beviljas ett
rimligt ekonomiskt stöd samt att kvinno- och tjejjourerna på Gotland ska garanteras
ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyror och andra löpande kostnader samt lön för
deras anställda.
Socialförvaltningen har ingen möjlighet att gå in och stötta specifIka föreningar eller
ideella organisationer ekonomiskt för att dessa ska kunna fortsätta sina respektive
verksamheter. Socialförvaltningen har däremot möjligheten att teckna avtal med de
kvinno- och ~ejjourer som fInns på Gotland för köp av enstaka platser i skyddat
boende vid behov.

Bakgrund
I samband med Kultur och fritidsnämndens (KFN) fördelning av stöd till sociala
föreningar 2015 inlämnades en motion till Region Gotland där F! yrkade att "TROTS
kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd och att kvinno- och ~ejjourer på
Gotland garanteras ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och andra löpande
kostnader samt lön för anställda." Motionen har skickats ut till berörda nämnder i
regionen för inlämnande av synpunkter/remissvar.
Brukare

Att det fInns tillgång till skyddade boenden på Gotland är av vilrt för de farniljer som
pga. våld eller annan problematil< i hemmet kan vara i behov av skydd. De gotländska
kvinno- och tjejjourerna fyller därför en mycket viktig funktion och
socialförvaltningen kan därför se att det stöd som fInns till sociala föreningar är
mycket vil<tigt.
Ekonomi
Socialförvaltningen ser inga möjligheter till att stödja ideella föreningar eller
organisationer ekonomiskt på så sätt som F! föreslår. Socialförvaltningen har dock

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Region Gotland
Socialförvaltningen

Ärendenr

SON 2015/210

möjlighet att teckna avtal med kvinno- och tjejjourer om köp av enstaka platser i
skyddat boende vid behov.
Sociala föreningar kan däremot ansöka om ekonomiskt stöd via kultur- och
fritids förvaltningen, vilken är den förvaltning som hanterar stöd och bidrag till
sociala föreningar, idrottsföreningar m.fl.
KFN beslutade i samband med att motionen lämnades in till regionen att tillsätta en
utredning av stöd till de sociala föreningarna på Gotland, då KFN såg att behovet av
stöd kraftigt överskred deras budgetram. Utredningen beräknas vara klar i maj 2016.
Socialförvalmingen kommer att delta med representant i den arbetsgrupp som jobbar
med utredningen.

Bedömning
Socialförvaltningen bedömer att det vore bra att invänta och se vad utredning
gällande stöd till sociala föreningar kommer fram till.
Socialförvaltningen gör vidare bedömningen att socialförvaltningen inte har någon
möjlighet att gå in och stödja enskilda föreningar ekonomiskt, men kan däremot
teckna avtal om att köpa enstaka platser för skyddat boende i dessa kvinno- och
~ejjourer vid behov.

Marica Gardell
socialdirektör
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~Gotland
Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15

Protokoll

KFN § 59
Au § 60

Remiss. Motion. Ökat och säkrat stöd till kvinno- och tjejjourer,
RS 2015/288
KFN 2015/180
~

Kultur- och fl':itidsförvaltn.ingen, 2015-08-17

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultut- och fritidsnämnden avvaktar slutförande av förvaltningens påbörjade
utredning och avger därefter yttrande.

I en motion från Fl 2015-04-25 yrkas "Att även TROTS Kvinnojour beviljas ett rimligt
ekonomiskt stöd och att kvinno- och *jjourer på Gotland garanteras ekonomiskt stöd
till basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för anställda."
Kultur- och fritids förvaltningen, KFF, handlägger stödet till sodala föreningar. För 2015
sökte 19 föreningar sammanlagt över 1,6 miljoner lcronor ur en budget på 460 tla:. Vid
kultllr- och fritidsnämndens sammanträde 2015-03-31, § 31, fick den nya kvinnojouren
TROTS 12000 kr men sökte 600 000 kr. KFF har uppmärksammat att stöden till de
sociala föreningarna bör ses över då behovet av stöd är så markant mycket mer än
budgeten medger. Kultut- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda
detta 2015-03-31, § 31. Utredningen har precis påbörjats och kommer att omfatta flera
förvaltningar och även föreningslivets insatser. Arbetet kommer att fortlöpa under
hösten.

Expedieras:
Registrator-rs

ledningskontoret
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Ärendenr KFN 2015/180
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-08-17

Kultur- och fritidsnämnden

Remiss. Motion. Ökat och säkrat stöd till kvinno- och
tjejjourer, RS 2015/288
Förslag till beslut
• Kultw:- och fritidsnämnden avvaktar slutförande av förvaltningens
påbörjade utredning och avger därefter yttrande.
Bakgrund

I en motion från Fl 2015-04-25 yrkas "Att även TROTS Kvinnojour beviljas
ett rimligt ekonomiskt stöd och att kvinno- och tjejjourer på Gotland
garanteras ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och andra löpande
kostnader samt lön för anställda."
Yttrande

Kultw:- och fritids förvaltningen (KFF) handlägger stödet till sociala föreningar.
För 2015 sökte 19 föreningar sammanlagt över 1,6 miljoner kronor ur en
budget på 460 tkr. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-03-31,
§ 31, fick den nya kvinnojouren TROTS 12 000 kr men sökte 600 000 kr. KFF
har uppmärksammat att stöden till de sociala föreningarna bör ses över då
behovet av stöd är så markant mycket mer än budgeten medger. Kultw:- och
fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda detta 2015-03-31,

§ 31.
Utredningen har precis påbörjats och kommer att omfatta flera förvaltningar
och även föreningslivets insatser. Arbetet kommer att fortlöpa under hösten.

Marie Flemström
Fritidschef

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Bilaga: KFN § 31, 2015-03-31

Besöksadress Skeppsbron 24

E~post

Postadress SE-52I 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498"26 90 00 vx!

Org nr 212000·0803

registrator_kff@gotJand.se

~Region

~Gotland
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~Region

~GoUand
Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

KFN § 31
Au § 31

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2015
KFN 2015/92
- Kultur- och fdtidsförvaltningen, 2015-03-04

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Föreningarna beviljas stöd tned nedanstående fördelning. Stödet belastar
verksamhet 366 objekt 31425.
Uppdras till kultur- och fritidsförvaltningen att i samarbete med socialförvaltningen

•

och ledningskontoret utreda stödet till sociala föreningar.

Organisation
Stöd 2013
Stöd 2014
AMD
7000 kr
7000 kr
15000 kr
Attention Gotland
15000 kr
45000 kr
BRIS Reoion Öst
45 000 kr
35000 kr
Brottsofferiouren
40000 kr
carpe Diem Gotland
15000 kr
15000 kr
Framqänq Gotland
Föreningen Balans
7000 kr
12000 kr
12 000 kr
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare
Hemlösas föreninq
7000 kr
15 000 kr
15000 kr
Insolvens Gotland
125 000 kr
Kvinnojouren Amanda
125000 kr
RFSL
Rädda Barnen Gotland
35000 kr
40000 kr
Röda Korset Region
70000 kr
70000 kr
Gotland
Samhällets Styvbarn
7000 kr
Gotland
SällSkapet Länkarna Slite
45 000 kr
45000 kr
SällSkapet Länkarna Visby
20 000 kr
20000 kr
TROTS Kvinnojour (ny
15 000 kr
15 000 kr
verks. ombildad)
3000 kr
3000 kr
VISIR Gotland
Summa
464000 kr
481000 kr
Budget (+ 6 % 27 000
kr)
..
.. ..
* Forslag till POSItivt forhandsbesked 2016: Minst 70 000 kr

-

-

-

Sökt 2015
80000 kr
15000 kr
108 190 kr
74309 kr
20000 kr
100000 kr
20000 kr
12000 kr

FörslaCl 2015
S 000 kr
12000 kr
45000 kr
70000 kr*
12000 kr

25000 kr
145000 kr
160000 kr
50000 kr
40000 kr
120000 kr

S 000 kr
12000 kr
125000 kr
S 000 kr
40000 kr
70000 kr

10000 kr

Okr

60000 kr
30000 kr
600000 kr

40000 kr
12000 kr
12000 kr

4000 kr
1673499 kr

3000 kr
485000 kr
460000 kr

Okr
5000 kr
12000 kr
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~Region

~GoUand
Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

Protokoll

KFN § 31, forts.
Au § 31, forts.

Stödet vänder sig till sociala föreningar som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 19 organisationer ansökt om
verksamhetsstöd. Det är fler än någonsin tidigare. En beredningsgrupp bestående av
representanter från socialförvaltningen, SOF, folkhälsoenheten och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, HSF, har lagt fram ovanstående förslag. Stödet har
utannonserats den 13 och den 20 oktober.
Arets ansökningar uppgår till 3,5 gånger mer än vad som finns i budget. Det inclik:erar
att behovet av stöd är stort och att det finns visioner och engagemang till att hjälpa, göra
och förbättra samhället. Beredningsgruppen kan se att stödet används i huvudsak till
lokaler, utbildning, föreläsningar och samordnare/ anställd. Men även egna
medlemsaktiviteter.
Tidigare år har behovet av ökad budget hänvisats till den då pågående bidragsöversynen
för alla bidragsformer som förvaltningen har arbetat med. Kultut- och fritidsnämnden
beslutade 2014-06-03 att dra tillbaks förslaget om nytt bidragssystem och därmed gäller
befintliga regler. En ny diskussion behöver tas specifikt för den här budgetposten, dess
syfte, målgrupp och deras verksamheter för 2016.
Budgeten överskrids medvetet med 25 000 kr för att nyttja de 6 % återbäring som utgår
vid social stödgivning.

Sammanträdet ajournerades för lunch kl 12.00-13.00.

Expedieras:

Föreningarna
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Motion: Ökat och säkrat stöd till kvinno- och tjejjourer
Till: Regionfullmäktige Gotland
2014 anmäldes 116 fall av misshandel mot kvinnor på Gotland. Av dessa var drygt hälften i
nära relation med gärningsmannen. Det uppskattas att ca 20 procent av de som utsätts för våld
i nära relationer anmäler. Med detta mörkertal i beräkningen innebär det 300 fall 2014. 6 st i
veckan.
Länge har kvinnojoursverksamhet varit helt ideell då samhället sett våldet som en privatsak.
Att kvinnojourerna inte är myndigheter och inte har anmälningsplikt är en viktig förutsättning
för etablerandet av förtroendefulla relationer, men samtidigt behöver stödet bli mer
långsiktigt.
Efter att Gotlands Tjejjour, på grund av svårigheter att få föreningsbidrag, lades ner 2006
finns på Gotland två kvinnojourer. Kvinnojouren Amanda riktar in sig mot det akuta skedet
och kan ta emot två familjer i skyddat boende. Amanda beviljas regionalt stöd för att täcka
kostnaderna för det skyddade boendet ett stöd som måste sökas på nytt varje år.
TROTS kvinnojour riktar sig till alla människor som upplever våld i nära relationer - inte bara
kvinnor - och kan ta emot en vuxen samt ett barn i sitt skyddade boende. TROTS arbetar även
utåtriktat och förebyggande, samt fungerar som en länk mellan alla de olika myndigheter en
våldsutsatt person måste ha kontakt med. TROTS beviljas endast 12 000 kr i regionalt stöd
20 IS och har mycket svårt att upprätthålla sin verksamhet. Detta samtidigt som trycket är högt
med ca ett nytt fall i veckan, och de har sedan hösten 2014 hjälpt till att gömma 6 familjer.
Amanda och TROTS har i skrivande stund kö till sina boenden, och våldsutsatta människor
står alltså utan det stöd de behöver. De ekonomiska anslagen behöver både höjas och säkras
för att alla offer för mäns våld och för våld i nära relationer ska kunna skyddas, men också för
att det så viktiga förebyggande arbetet ska kunna bedrivas.

DärfOr yrkar jag på
Att även TROTS Kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd, och
Att kvinno- och tjejjourer på Gotland garanteras ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och
andra löpande kostnader samt lön för anställda.

Elin Bååth (F!) 2015-04-25

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/46
10 mars 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Månadsuppföljning februari – ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret – prognos för 2016 efter februari

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-feb (mnkr)

+3,8
+0,6

Kommentar:

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +3,8 mnkr.
Överskottet förklaras i huvudsak av kontorets buffert+0,7 mnkr, vakanser +ca 2,2
mnkr och vissa koncernövergripande anslag +0,9 mnkr.
För perioden januari-februari uppgår det justerade resultatet till +0,6 mnkr vilket i
stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen. Utfallet för
perioden jan-feb 2016 ligger cirka 20 mnkr över föregående år. Detta förklaras i
huvudsak av när utbetalningar av olika bidrag bokförs bl a har bidragen till Gotland
Grönt Centrum och Inspiration Gotland, sammanlagt ca 17 mnkr bokförts i februari
detta år mot i mars föregående år.
Politikerorganisationen – prognos för 2016 efter februari

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-feb (mnkr)

+0,5
+0,1

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
För regionstyrelsen prognostiseras ett överskott om +0,5 mnkr. Vilket i huvudsak
hänförs till anslaget för utbildning av förtroendevalda som normalt åtgår främst året
efter val. Prognosen för regionfullmäktige, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd beräknas för närvarande ligga på budgeterad nivå.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ärendenr SF 2016/6

Serviceförvaltningen

1 (3)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 10 mars 2016

Regionstyrelsen
RS 2016/46

Månadsuppföljning februari – serviceförvaltningen
Förslag till beslut

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Prognos för 2016 efter februari

Prognos helår (mnkr):
+ 6,0
Perioden jan-febr (mnkr): + 0,9

Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader
Resultat

(föregående prognos +5,0)

Jan-febr 2016
Helår 2016
Justerad Justerat Avvikelse
Budget
Prognos
budget
Utfall
-84 099
-84 221
+122 -500 982
-500 982
38 209
38 250
-41 234 256
233 256
37 131
36 552
+579 252 732
248 732
2 073
1 788
+285
12 436
11 436
246
250
-4
1 478
1 478
13
11
2
80
80
-6 427
-7 370
+ 943
0
-6 000

Avvikelse
0
+1 000
+4 000
+ 1000
0
0
+6 000

Kommentar:

Serviceförvaltningen beräknar, om inget oförutsett inträffar, redovisa ett
överskott på ca 6 mnkr. Förvaltningen har i budget avsatt en buffert på 3
mnkr, 1 mnkr av bufferten kommer 2016 användas till att lösa
avkastningskravet.
Utöver bufferten på förvaltningsnivå, kommer IT-tjänsterna, pc som tjänst och
IT-infrastruktur, tillfälligt att redovisa överskott till följd av låga
kapitalkostnader.

Besöksadress Visborgsallén 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

Serviceförvaltningen

Ärendenr SF 2016/

Region Gotland

Förvaltningen har i prognosen räknat med att klara merkostnaderna för
administrationen av ersättningar från migrationsverket. Den beräknade
kostnaden uppgår till ca 1,5 mnkr och täcks av tillfälliga vakanser.
För perioden januari till februari, uppgår det justerade resultatet till ca +0,9
mnkr.
Kostnads- och intäktsanalys
Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår för perioden till 38,3 mnkr att jämföras med 36,6
mnkr föregående år. Förändringen innebär en ökning med 4,6 procent. Den
höga kostnadsutvecklingen beror på att förvaltningen 2016 har en
avvecklingskostnad till följd av ny organisation samt att kontant ersättning för
semester utbetalats en månad tidigare jämfört med föregående år. När
beloppen justerats för detta är kostnadsutvecklingen 1,9 procent, vilket
stämmer väl överens med lönerevisionens utfall.
Kontant ersättning för ej uttagen semester har minskat jämfört med
föregående år. 2016 utbetalades 0,3 mnkr att jämföras med 0,4 mnkr
föregående år.
Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnader är lägre än föregående år. Under perioden har
0,1 mnkr används till detta jämfört med 0,3 mnkr föregående år.
Konsultkostnaderna har minskat. Under perioden har förvaltningen köpt
konsultstöd för 0,3 mnkr att jämförs mot 0,4 föregående år. Minskningen avser
framför allt IT-konsulter.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 5,1 mnkr
att jämföras med 5,1 mnkr föregående år.
Periodens lokalkostnader har i jämförelse med föregående år minskat med 0,1
mnkr, från 6,2 mnkr till 6,1 mnkr. Förvaltningen har fått en generell
prissänkning på samtliga objekt och en lägre hyreskostnad till följd av
effektivare resursutnyttjande på Visborg. Samtidigt har hyreskostnaderna för de
ombyggda köken ökat.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta är för perioden 0,8 mnkr lägre än
föregående år, 2,0 mnkr att jämföra med 4,8 mnkr. Minskningen beror på att
reinvesteringar inte skett i samma omfattning som kostnaderna minskat. Hur
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variationer i kapitalkostnader över tid ska påverka prissättningen av
förvaltningens tjänster behöver utredas.
Intäkter

Då hela serviceförvaltningen finansieras genom intäkter varierar
intäktsvolymen år från år beroende på ökade eller minskade uppdrag. I
jämförelse med 2015 har periodens intäkter ökat med 4,2 mnkr och uppgår till
84,2 mnkr. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är serviceförvaltningens
största kund, därefter kommer, efter omstruktureringen av
koncerngemensamma tjänster, ledningskontoret. Tillsammans med hälso- och
sjukvården och socialförvaltningen står dessa förvaltningar för ca 90 procent
de interna intäkterna. Den största ökningen står socialförvaltningen för.
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