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Årsredovisning 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 49
• Årsredovisning 2015*). Finns på http://www.gotland.se/arsredovisning
• Revisionsberättelse**) (inlagd 2016-04-18)
• Revisorernas redogörelse**) (inlagd 2016-04-18)
• Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2015**)
*)

Separat tryckt bilaga föreligger på sammanträdet.
Kan även beställas från ledningskontorets kansli,
tel. 26 93 35.

**) Kommer fredagen den 15 april att finnas tillgängliga på Region
Gotlands hemsida, revisorer

Övriga revisionsrapporter kommer fredagen den 15 april att finnas
tillgängliga på Region Gotlands hemsida, revisorer
Länk: http://www.gotland.se/3430
Dessa kan även beställas från ledningskontorets kansli,
tel26 93 35.

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 49
Au § 56

Årsredovisning inklusive redovisning av måluppfyllelse 2015
RS 2016/5

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Årsredovisning 2015 fastställs.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Regionstyrelsens ledamöter har haft tillgång till ett digitalt beslutsunderlag och haft
möjlighet att kommentera.
Koncerncontroller Ulrika Jansson redogör för arbetet med årsredovisning för 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2016-04-15

Regionfullmäktige i Region Gotland

Revisionsberättelse för år 2015
Vi, av regionfullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av
regionstyrelsen och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat
verksamheten i regionens hel- och delägda bolag med tillhörande dotterbolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning och givit det resultat som redovisas i bilagan
”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer och i övrigt god
redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande, med undantag för eventuella fel som härrör sig
från att regionen inte fullt ut tillämpar komponentavskrivning i enlighet med Rådet för
kommunalredovisnings rekommendation (11.4 avseende Materiella anläggningstillgångar).
Aktiveringar som gjorts under 2015 har gjorts med komponentindelning. Dock har inte befintliga
anläggningar (2014 och äldre) komponentindelats.
Avvikelsen, att komponentavskrivning inte tillämpas fullt ut, innebär att det finns betydande
osäkerhet i redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. Trots detta gör vi
bedömningen att avvikelsen inte är materiell och vår bedömning är att räkenskaperna inte påverkas
av detta. Vi förutsätter dock att komponentavskrivning tillämpas fullt ut under 2016.
Regionens resultat är negativt och uppgår till -63,1 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster i
samband med mark- och fastighetsförsäljning med 12,3 mnkr och en engångsintäkt på 38,0 mnkr
som avser återbetalning av premier från AFA Försäkring.
Balanskravsresultatet uppgår till -71,1 mnkr när realisationsvinster från markförsäljning korrekt
frånräknats med 8,0 mkr vilket innebär att kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 ab) inte uppfylls. Vidare uppfylls inte regionfullmäktiges riktlinjer för att ianspråkta medel från
resultatutjämningsreserven (RUR).

Regionen har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. För att disponera medel ur reserven måste utvecklingen av rikets
skatteunderlag 2015 vara lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren. Under 2015
uppfylls inte detta villkor och det är således inte möjligt för regionen att disponera medel ur
resultatutjämningsreserven.
För att balanskravet ska uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Det negativa balanskravsresultatet måste täckas och det egna kapitalet återställas inom tre år.



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka det negativa
balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.

Enligt kommunallagens 9 kap 9§ skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi
bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de mål som regionfullmäktige fastställt.
Vår bedömning bygger på att några av de tyngre vägande mätetalen; resultatnivå, soliditet och
buffert inte uppnås.
Vi kan liksom tidigare år inte uttala oss om verksamhetsmålen har uppnåtts. Framgångsfaktorerna
för respektive mål är för många och dessutom specificerade i flera resultatkrav eller mätetal. Vi anser
liksom tidigare att det är nödvändigt att regionstyrelsen tydliggör hur den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen görs. Det kan också finnas anledning att överväga omfattningen av
framgångsfaktorer och mätetal. Vi har även i år noterat att nämndernas styrkort inte alltid utgör ett
ändamålsenligt instrument för verksamhetsstyrningen.
Det ekonomiska läget för regionen är fortsatt ansträngt. Vi har med oro noterat att nämnderna,
enligt årsredovisningen, sammantaget avviker negativt från budget med 100,9 mnkr. Regionens
ekonomiska situation och utmaningarna de kommande åren ställer utomordentligt stora krav på
samtliga nämnder och styrelser att styra sin verksamhet mot uppställda mål och inom ramen för
tilldelade resurser.
I vår övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande framkommer liksom förgående år att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden
saknar internkontrollplan, vilket är otillfredsställande. I arbetet med att stärka den interna kontrollen
har regionstyrelsen ett särskilt ansvar och en viktig roll att säkerställa tillämpningen av fastställda
rutiner och system.
Utöver vår övergripande granskning av ansvarsutövandet har vi gjort en fördjupad
ansvarsutövningsgranskning av hälso- och sjukvårdsnämnden samt en granskning av
socialnämndens styrning uppföljning och kontroll. Med anledning av dessa båda nämnders problem
med att anpassa sin verksamhet till den budget Regionfullmäktige beslutat finner vi att det finns
anledning att erinra om nämndernas roll och ansvar inför fullmäktige.
Enligt Kommunallagen beslutar fullmäktige om ärenden av principiell beskaffenhet eller annan av
större vikt. Dit hör beslut om mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra

viktiga ekonomiska frågor. Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs och att
verksamheten genomförs inom den ekonomiska ram, i form av budget, som fullmäktige har ställt till
förfogande.
Om en nämnd gör bedömningen att den inte har möjlighet att genomföra sitt uppdrag inom den, av
fullmäktige beslutade budgetramen, måste nämnden göra fullmäktige uppmärksam på detta. Detta
sker genom att nämnden, till fullmäktige bereder ett ärende som ger förutsättningar för fullmäktige
att ta ställning till nämndens problem genom, exempelvis beslut om omprioritering eller förändring
av uppdraget. Om nämnden inte tar ett sådant initiativ är det styrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, som
förutsätts uppmärksamma fullmäktige på nämndens problem genom att föreslå åtgärder. Logiken i
detta är att fullmäktige, det vill säga den folkvalda församlingen, måste ges möjlighet att ta ställning
till en situation där dess tidigare beslutade prioritering i praktiken förändras.
Den beskrivna ordningen är viktig utifrån ett medborgarperspektiv. Ett väl fungerande
lokaldemokratiskt system ska präglas av öppenhet, vilket innebär att också den intresserade
allmänheten ska ges förutsättningar att följa ärendeberedning och beslut.
Mot bakgrund av detta vill vi rikta kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt
regionstyrelsen. I kritiken mot hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ingår även att dessa
haft en bristande styrning, ledning och kontroll av sin verksamhet. När det gäller hälso- och
sjukvårdsnämnden vill vi särskilt framhålla den bristande kontrollen över kostnadsutvecklingen. Vår
bedömning är dock att socialnämnden, under året, vidtagit ett antal konkreta åtgärder som ger
förutsättningar för en bättre budgetföljsamhet framöver.
Anmärkning
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har inte, på ett tydligt sätt, uppmärksammat
Regionfullmäktige på att de inte skulle kunna anpassa sin verksamhet inom den budget fullmäktige
hade beslutat. Nämnderna har heller inte, till fullmäktige påtalat sina problem och till fullmäktige
föreslagit några åtgärder för att komma till rätta med dessa. Vidtagna åtgärder i syfte att begränsa
underskotten har varit otillräckliga. Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som socialnämnden har haft
en bristande styrning, ledning och kontroll av sin verksamhet. Beträffande hälso- och
sjukvårdsnämnden vill vi särskilt peka på en bristande kontroll över kostnadsutvecklingen. Vi vill
med anledning av detta rikta anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Vår
bedömning är dock att socialnämnden, under året, vidtagit ett antal konkreta åtgärder som ger
förutsättningar för en bättre budgetföljsamhet framöver.
Regionstyrelsen har varit informerad om nämndernas problem och har heller inte på ett tydligt sätt
gjort fullmäktige uppmärksam på att nämnderna inte har möjlighet att anpassa sin verksamhet till
den budget fullmäktige har fastställt. Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
inte har berett ett ärende för beslut i fullmäktige rörande sina problem borde regionstyrelsen, utifrån
sin uppsiktsplikt, ha tagit ett sådant initiativ. Av detta skäl vill vi också rikta anmärkning mot
regionstyrelsen.

Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi föreslår Regionfullmäktige

-

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning, samt

-

att regionens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.

Carin Backlund

Bertil Virgin

Björn Fransson

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

Ann Marie Karlsson

Lena Simonsson

Sonia Landin

Barbro Hejdenberg Ronsten
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1. Revisorernas redogörelse 2015
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2015 överlämnas
härmed vår berättelse. Vår redogörelse för 2015 lämnades den 15 april 2016.

1.1.

Förutsättningar för revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden och skall varje år till fullmäktige avge en berättelse
med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående
verksamhetsåret.
Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl förvaltningsrevisionella som
redovisningsrevisionella granskningar. Förvaltningsrevision syftar till att undersöka om
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och om den kontroll
som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till att utröna om
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.
Någon skarp gräns finns inte mellan förvaltnings- och redovisningsrevision.
Revisorerna skall även bedöma om resultatet i bokslutet är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i
förhållande till nämnderna vilken granskning som skall bedrivas.
Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla
ett förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal.
Normalt skall ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning
av gjorda iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta. I vissa
speciella fall kan en muntlig genomgång med reviderad nämnd ersätta skriftligt slutdokument.

1.1.1.

Revisionens budgetuppföljning

Revisionen har under året haft en budget uppgående till 3 608,0 tkr till sitt förfogande. Under
året har 3 607,7 tkr av budgeten förbrukats varav ca 3 050,0 tkr lags på de granskningsinsatser
som redovisas i denna redogörelse.

1.1.2.

Revisionsplanering - Väsentlighets- och riskanalys

Vi, de förtroendevalda revisorerna, har som underlag för våra granskningsinsatser under året
gjort en väsentlighets- och riskanalys. Riskbedömningens syfte är att ringa in väsentliga
granskningsområden samt förslag på inriktning och omfattning av olika granskningsinsatser.
Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har sedan inriktning valts
avseende vilka granskningsinsatser som ska genomföras under året.
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1.2.

Redogörelse för genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar som genomförts under revisionsåret 2015.

1.2.1.

Bilaga 1 – Granskning av årsredovisningen 2015

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (KL kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (KL kap
9 § 9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom
ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare
gör vi bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer och i
övrigt god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande, med undantag för eventuella
fel som härrör sig från att regionen inte fullt ut tillämpar komponentavskrivning enligt Rådet
för kommunal redovisnings rekommendation 11.4. Aktiveringar som gjorts under 2015 har
gjorts med komponentindelning. Dock har inte befintliga anläggningar (2014 och äldre)
komponentindelats.
Avvikelsen, att komponentavskrivning inte tillämpas fullt ut, innebär att det finns betydande
osäkerhet i redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. Trots detta
gör vi bedömningen att avvikelsen inte är materiell och vår bedömning är att räkenskaperna
inte påverkas av detta. Vi förutsätter dock att komponentavskrivning tillämpas fullt ut under
2016.
Enligt regionens årsredovisning är årets resultat negativt och uppgår till -63,1 mnkr före
justeringar av erhållna reavinster om 12,3 mnkr samt återföring av 4,3 mnkr i reavinster
utifrån undantagsmöjligheten. Årets resultat efter balanskravsjustering är således -71,1 mnkr,
vilket innebär att kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) inte uppfylls.
Regionen har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. För att disponera medel ur reserven måste utvecklingen av
rikets skatteunderlag 2015 vara lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren.
Under 2015 uppfylls inte detta villkor och det är således inte möjligt att för regionen att
disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de mål som regionfullmäktige
fastställt. Av årsredovisningen framgår att de tunga finansiella mätetalen, resultatnivå, soliditet
och buffert, inte uppnås. Målet för investeringsfinansiering har uppnåtts men regionen anger i
årsredovisningen att de upptagit ett lån för att finansiera den affärsdrivande verksamheten.
Trenden för samtliga mål är antingen vikande eller oförändrad sedan föregående år. Mot
bakgrund att många av de tunga finansiella mätetalen inte uppnås gör vi, i likhet med Region
Gotland, den samlade bedömningen att ekonomin inte är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv.
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Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal uppfylls
varierar stort.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas denna
redogörelse.

1.2.2.

Bilaga 2 – Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2015

Utifrån genomförd översiktlig granskning gjordes bedömer vi att det inte framkommit några
omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten den samlade bedömningen att det övergripande målet
”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv” inte uppfylls. Målet om ett
långsiktigt resultat om 2 procent av nettokostnaden bedöms inte kunna uppfyllas och i
delårsrapporten framgår att åtgärder krävs för minska kostnadsökningstakten och att på sikt få
en ekonomi i balans.
Utifrån ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos inte är
förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår
bedömning överensstämmer med regionstyrelsens bedömning.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen avseende de
verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige fastställt för år 2015. Vi kan därför inte
uttala oss om den sammantagna graden av måluppfyllelse då alla mål inte följs upp i
delårsrapporten.
Granskningsrapport och utlåtande överlämnades till Regionfullmäktige.

1.2.3.

Bilaga 3 – Granskning av hantering av löner och ersättningar inkl arvoden

Granskningens syfte var att bedöma om Regionstyrelsen och nämndernas interna kontroll vid
hantering av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda är tillräcklig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen
avseende löner, arvoden och ersättningar inte är helt tillräcklig. Vår bedömning bygger främst
på att tid- och avvikelserapporter i stor utsträckning inte attesteras i tid av ansvariga chefer. Vi
bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Rapporten har överlämnats till samtliga nämnder inklusive Regionstyrelsen för yttrande.
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1.2.4.

Bilaga 4 – Granskning av privata medel

Granskningens syfte var att bedöma om det finns ändamålsenliga regler för hantering av
privata medel och om den interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer för
hantering av privata medel som tillämpas inom regionen. Den interna kontrollen är dock i
vissa avseenden otillräcklig. Bedömningen baseras på följande granskningsiakttagelser:
Efterlevnaden av reglerna var i vissa avseenden bristfällig på boendena. Exempelvis
förvarades inte privata medel på ett betryggande sätt på ett av boendena, nyckelhanteringen
var bristfällig på ett boende, på en granskad enhet fördes inte räkenskaperna i enlighet med
god redovisningssed samt att uppföljningen av räkenskaperna gjordes på olika sätt på
boendena.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Rapporten har överlämnats till Socialnämnden för yttrande och till Regionstyrelsen för
kännedom.

1.2.5. Bilaga 5 – Granskning av hantering av projektmedel
Granskningens syfte var att bedöma om den interna kontrollen avseende styrning och
uppföljning av externa intäkter/projektmedel är tillräcklig.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att hanteringen avseende styrning och
uppföljning av externa projektmedel i allt väsentligt är tillräcklig. Dock noterades att regionen
inte har några riktlinjer eller rutiner för hantering av projektmedel.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen. Vi
utgår från att relevanta åtgärder vidtas med anledning av granskningsresultatet och rapporten
överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt Regionstyrelsen.

1.2.6.

Bilaga 6 – Granskning av föreningsstöd

Granskningens syfte var att bedöma om regionens organisation kring och formerna för
regionens föreningsstöd är ändamålsenligt. Vidare ingår att bedöma om den interna kontrollen
kring bidragsgivningen är tillräcklig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att organisationen kring
och formerna för regionens föreningsstöd är ändamålsenligt. Däremot bedömer vi att den
interna kontrollen kring bidragsgivningen inte i alla delar är tillräcklig, när det gäller granskade
handläggnings-, utbetalnings- och uppföljningsrutiner.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Kultur- och fritidsnämnden har fått rapporten för yttrande och Regionstyrelsen för
kännedom.
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1.2.7.

Bilaga 7 – Granskning av bisysslor

Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende hantering
av anställdas bisysslor var tillräcklig. Granskningen omfattar en uppföljning av vilka åtgärder
som har vidtagits med anledning av granskningen som genomfördes 2014. Uppföljningen har
avgränsats till att omfatta Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden. Inom ramen för granskningen har även en avstämning mot externa
engagemang och tillhörande analyser genomförts som även innefattat anställda med
befattningen brandman vid Tekniska nämnden (Samhällsbyggnadsförvaltningen).
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att den interna kontrollen av hanteringen
av anställdas bisysslor inte var helt tillräcklig. Bland annat bör riktlinjerna och rutinerna
förbättras samt återrapporteringen av bisysslor tydliggöras.
Rapporten överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Socialnämnden, Tekniska nämnden samt Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.8.

Bilaga 8 – Granskning av redovisningens kvalitet

Granskningens syfte var att bedöma kvaliteten i redovisningen. Redovisningen är en viktig del
av ekonomistyrningen. Redovisningens kvalitet och säkerheten i denna är av vital betydelse
som underlag för beslutsfattande och för att förhindra oegentligheter.
Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att Region Gotland i
huvudsak tillämpar redovisningsregler på ett ändamålsenligt sätt. Vissa brister noterades i
granskningen och ett antal rekommendationer lämnas till Regionstyrelsen i syfte att förbättra
kvaliteten i redovisningen.
Rapporten överlämnas till Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.9.

Bilaga 9 – Vården till de mest sjuka äldre

Granskningens syfte var att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
säkerställer att vården till de mest sjuka äldre är ändamålsenlig och att den interna kontrollen
inom området är tillräcklig. Vår samlade bedömning är att berörda nämnder till viss del
säkerställer och ger förutsättningar för att vården till de mest sjuka äldre bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande bedömningen baseras bland annat på följande iakttagelser:
Det finns mål och riktlinjer som stödjer en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka
äldre. Vidare är vår bedömning att nämnderna på ett tydligt sätt synliggjort såväl vilka forum
som finns på olika nivåer samt vilka förväntningar som generellt finns på respektive nivå.
I allt väsentligt finns det tillgång till patientsäkra och effektiva metoder samt stöd och system
för överföring av olika typer av patientinformation. Beslutade rutiner är dock inte tillräckligt
kända och därmed inte heller fullt ut tillämpade.
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Det finns brister i akutmottagningens lokalmässiga utformning och resurserna är inte
dimensionerade för det antal patienter som söker akut. Det akuta omhändertagandet är inte
anpassat till målgruppens behov utan har mer fokus på sjukdom/diagnos.
Trots att åtgärder har vidtagits sker återinskrivningar inom 30 dagar frekvent och i betydande
omfattning. Vår granskning visar i övrigt utvecklingsområden avseende
rehabiliteringsbedömning och läkemedelsberättelser.
Nuvarande uppföljnings- och återrapporteringsstruktur ger respektive nämnd tillräckliga
förutsättningar och underlag för att utifrån sina respektive uppdrag kunna följa och vid behov
ta strategiska beslut om vilka förbättringsområden som bör prioriteras. Däremot finns behov
inom båda nämnderna att än tydligare identifiera och avgränsa sig till något eller några
nyckeltal som kan ge indikationer på om samverkan mellan socialtjänst och hälso- sjukvården
utvecklas i önskad riktning.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden har fått rapporten för yttrande och
Regionstyrelsen för kännedom.

1.2.10. Bilaga 10 – Arbetet med barn som riskerar att fara illa
Granskningen ska ge svar på frågan om barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
säkerställer att barn och unga som riskerar att fara illa uppmärksammas och får stöd och att
nämnderna har en ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Utifrån iakttagelser och bedömningar av kontrollmålen är svaret på revisionsfrågan att
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställt att barn och
unga som riskerar att fara illa uppmärksammas och får stöd och att nämnderna har en
ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Vi i revisionen vill dock särskilt betona vikten av förbättringar av informationen från
socialtjänsten till skola, barnhälsovård och andra berörda aktörer om vad som händer i
utredningsprocessen.
Den sammanfattande bedömningen baseras bland annat på följande iakttagelser:
Det finns en struktur på plats som stöds av upprättade styrdokument. Återkoppling och
rapportering av aktiviteter och resultat till verksamhetsledet nämns dock i intervjuerna som ett
förbättringsområde. Rutiner finns upprättade för hur samverkan ska ske mellan skola och
socialtjänst. Bedömningen är att samverkan fungerar tillfredställande. Informationen från
socialtjänsten till skolan om vad som händer i utredningsprocessen kan dock förbättras.
Det finns en stor medvetenhet om vikten av att agera tidigt och arbeta förebyggande. Inom
barnhälsovården har dock mycket personal slutat under den senaste tiden, bland annat genom
pensionsavgångar, vilket fått till följd att tillgången till barnhälsovårdens insatser och
kompetens upplevs ha försämrats.
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Ärendetillströmningen har ökat under den senaste tiden vilket fått till följd att pågående
utredningar och handläggningstider ökat. Det måste därför bedömas vara av stor vikt att
arbetssituationen för handläggarna förbättras så att förutsättningarna för att ”komma ikapp”
är rimliga.
Redovisning av resultat och effekter av aktiviteterna är mycket begränsad. Vi är fullt medvetna
om svårigheterna att bedöma resultat och effekter men anser ändå att ansträngningar bör
göras för att utveckla en systematisk uppföljning och analys av arbetets resultat och effekter
för brukare och patienter.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer. Rapporten har överlämnats till
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för yttrande och till Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen för kännedom.

1.2.11. Bilaga 11 – Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll
Granskningen ska ge svar på frågan om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och kontroll av sina verksamheter.
Mot bakgrund av att revisionens motiv för granskningen varit nämndens kraftiga
budgetavvikelser har granskningen fokuserat på nämndens områden med störst
budgetavvikelser vilket innefattar äldreomsorg och omsorg, personer med
funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen där
kostnadsavvikelserna varit störst.
Av den genomförda granskningen och utifrån granskningens kontrollmål är vår
sammanfattande bedömning att nämndens kostnadsutveckling inte fullt ut kan förklaras av
volymökningar. Nämnden har dock fattat beslut om åtgärder för att komma tillrätta med de
ökande kostnaderna, åtgärderna har dock generellt inte gett avsedda ekonomiska effekter. Ur
ett strikt ekonomiskt perspektiv och utifrån den rådande kostnadsutvecklingen kan därför
nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte sägas vara tillräcklig.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer. Rapporten har överlämnats till
Socialnämnden för yttrande och till Regionstyrelsen för kännedom.

1.2.12. Bilaga 12 – IT-verksamheten, en uppföljning
År 2013 utfördes en granskning av Regionstyrelsens interna kontroll vad gäller säkerhet och
åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer lämnades i samband
med den utförda granskningen. Föreliggande granskning är en uppföljning av granskningen
från 2013.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att Regionstyrelsens interna kontroll inte är
helt tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till information i de granskade IT-systemen.
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Bedömningen bygger på att det fortfarande kvarstår ett antal brister som inte åtgärdats. Dessa
är dock s.k. låg- och medelriskobservationer och värt att notera är att vi inte gjort några s.k.
högriskobservationer.
I rapporten lämnas ett antal rekommendationer. Rapporten har överlämnats till
Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.13.

Kartläggning Ta Pulsen på ekonomistyrningen

För att nå önskade effekter med ekonomistyrningen krävs att den som har budget- och
verksamhetsansvar har rätt kompetens, ett bra administrativt stöd, en rimlig budget och att
ekonomistyrningsprocessen i övrigt fungerar tillfredställande.
Efter genomförd kartläggning och respondenternas självskattning gör vi bedömning att
ekonomistyrningen i huvudsak fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vi vill dock särskilt
uppmärksamma Regionstyrelsen i det fortsatta arbetet på de noterade brister som framgår
under respektive delfråga i rapporten med ett särskilt fokus på frågeställningarna med svaga
svar.
Resultatet av genomförd kartläggning kommer att kommuniceras med berörda förvaltningar
och nämnder under kommande år samt ligga till grund för planering och genomförande av
kommande revisionsinsatser.

1.2.14.

Underlag till ansvarsprövningen – ansvarsutövande 2015

Som underlag för ansvarsprövningen har vi, de förtroendevalda revisorerna, tillsammans med
sakkunnigt biträde träffat representanter från samtliga nämnder och regionstyrelsen. Enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i dialog med
nämnden. Möten har genomförts med representanter för samtliga nämnder i regionen med
undantag för Patientnämnden och Valnämnden. Vid några möten har endast tjänstemän
deltagit. Utgångspunkten för samtalen under mötena har varit respektive nämnds
verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån perspektiven i styrkortet. En
fördjupad genomgång har dessutom genomförts med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Syftet med dessa möten och tillhörande dokumentstudier etc är att bedöma om verksamheten
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen ska ge svar på om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt vilket för
socialnämnden, tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden är svårbedömt utifrån
redovisningen i verksamhetsberättelserna. En konsekvent bedömning av måluppfyllelsen görs
inte för dessa nämnder inom alla styrkortets perspektiv vilket gör att en samlad bedömning av
om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt inte kan göras utifrån lämnad redovisning i
verksamhetsberättelsen, vilket starkt begränsar bedömningen av ansvariga politikers
ansvarsutövande. I förhållande till föregående år har dock överlag en förbättring skett när det
gäller redovisning av måluppfyllelsen. Fortfarande kan dock en utveckling generellt ske så att
en tydligare koppling kan ses mellan mål och resultat. Redovisningen kan också utvecklas av
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vad bedömningen av måluppfyllelsen grundas på och av analysen av vad som åstadkommits i
förhållande till målen.
Granskningen ska även ge svar på om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Här noterar
vi att efterlevnaden av internkontrollreglementet varierar. Alla nämnder har inte ett internt
kontrollsystem bestående av en intern kontrollplan där kontrollmomenten identifierats genom
en riskanalys, kontroller genomförs och värderas samt rapporteras till ansvarig nämnd och
följs upp. För de nämnder som infört ett internt kontrollsystem är det vår bedömning att
systemet säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar dock att utveckla den
interna kontrollen så att även mer verksamhetsanknutna rutiner omfattas av systemet.

1.2.15.

Förstudier/uppföljning av tidigare granskningar m.m.

Under året har även ett antal förstudier och uppföljningar av tidigare genomförda
granskningar genomförts i syfte att ge beslutsunderlag för att bedöma om ytterligare
granskningsinsats i form av fördjupade projekt inom olika områden bör genomföras.
Vidare följer vi, de förtroendevalda revisorerna, nämndernas protokoll med tillhörande
handlingar. Vi har även deltagit i kompetensutveckling inom områden som kommunal
ekonomi, lekmanarevision, Patientlagstiftningen och upphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU). Vidare har vi genom representation från revisionskollegiet deltagit i
landstings- och ordförandekonferenser under året.
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Granskning av årsredovisning 2015

1. Sammanfattning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer
och i övrigt god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande, med undantag för eventuella fel som härrör sig från att regionen inte fullt ut tillämpar komponentavskrivning enligt RKR1 rekommendation. Aktiveringar som gjorts under
2015 har gjorts med komponentindelning. Dock har inte befintliga anläggningar
(2014 och äldre) komponentindelats.
Avvikelsen, att komponentavskrivning inte tillämpas fullt ut, innebär att det finns
betydande osäkerhet i redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. Trots detta gör vi bedömningen att avvikelsen inte är materiell och vår
bedömning är att räkenskaperna inte påverkas av detta. Vi förutsätter dock att
komponentavskrivning tillämpas fullt ut under 2016.
Enligt regionens årsredovisning är årets resultat negativt och uppgår till -63,1
mnkr före justeringar av erhållna reavinster om 12,3 mnkr samt återföring av 4,3
mnkr i reavinster utifrån undantagsmöjligheten. Årets resultat efter balanskravsjustering är således -71,1 mnkr, vilket innebär att kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) inte uppfylls.
Regionen har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med kommunallagens bestämmelser. För att disponera medel ur reserven
måste utvecklingen av rikets skatteunderlag 2015 vara lägre än den genomsnittliga
ökningen de senaste tio åren. Under 2015 uppfylls inte detta villkor och det är således inte möjligt att för regionen att disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
Enligt kommunallagens 9 kap 9§ skall revisorerna bedöma om resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte
att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de
mål som regionfullmäktige fastställt.
Av årsredovisningen framgår att de tunga finansiella målen, resultatnivå, soliditet
och buffert, inte uppnås. Målet för investeringsfinansiering har uppnåtts men regionen anger i årsredovisningen att de upptagit ett lån för att finansiera den affärsdrivande verksamheten. Trenden för samtliga mål är antingen vikande eller oförändrad sedan föregående år. Mot bakgrund att många av de tunga finansiella mä1
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tetalen inte uppnås gör vi, i likhet med Region Gotland, den samlade bedömningen
att ekonomin inte är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal
uppfylls varierar stort.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl.a. i uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys
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balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet samt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas
inte av denna granskning.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har granskats inom ramen för övergripande ansvarsutövande. I denna rapport återges en sammanfattning av vad som
framkommit i denna granskning.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed2 för kommuner och landsting.
Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen
inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på
ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra
än här framförda felaktigheter kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en
granskning och prövning av om den interna kontrollen som görs inom nämnderna
är tillräcklig.
Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med regionens
ekonomifunktion. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREVs utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och
landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i
årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2016-03-07. Regionstyrelsen fastställde årsredovisningen 2016-0407 och Regionfullmäktige behandlar årsredovisningen 2016-04-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

Utgångspunkten för detta är bland annat SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) och deras vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting, som implementeras
succesivt. Vägledningen baseras vidare på ISA (International Standards on Auditing).
2
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2.3.

Revisionskriterier

Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap
18 § KL ska godkännas av Regionfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:





Kommunallagen
Kommunal redovisningslag
Rekommendationer från RKR
Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.
3.1.

Granskningsresultat
Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning
Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.

Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt
överensstämmer med kraven i KRL. Vår samlade bedömning är att förvaltningsberättelsen också ger en god översikt över regionens verksamhet och ekonomi.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning.
Regionens resultat är negativt och uppgår till -63,1 mnkr. I resultatet ingår
förslusttäckningsbidrag till ett koncernbolag som belastar resultatet med 5,0
mnkr. Vidare finns intäkter av engångskaraktär som avser realisationsvinster i
samband med fastighetsförsäljning uppgående till 12,3 mnkr och återbetalning av
premier från AFA Försäkring uppgående till 38,0 mnkr.
Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse med -66,1 mnkr. Budgeterat resultat
för 2015 uppgår till 3,0 mnkr.
Sammantaget redovisar nämnderna enligt regionens årsredovisning ett budgetunderskott om 100,9 mnkr (2014: -14,0 mnkr). Se avsnitt 3.1.1.4 Driftredovisning.
Under 2015 har nytt lån om 100 mnkr upptagits som avser att finansiera investeringar i den affärsdrivande verksamheten. Ingen avsättning till Region Gotlands
pensions fond har gjorts. Pensionsportföljens marknadsvärde var på balansdagen
156 mnkr, vilket motsvarar 119 % av det bokförda värdet på portföljen.
Lånefinansieringsgraden har ökat med 2 procentenheter och uppgår år 2015 till 14
procent (2014: 12 procent).
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagens kapitel 4:5 ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av regionens ställning. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt överensstämmer med KRL 4:5. I regionens finansiella analys
redogör regionen om resultat samt avvikelser mot budget. Ytterligare analys finns i
samtliga nämnders förvaltningsberättelser.
Nämndernas förvaltningsberättelser i årsredovisningen är i likhet med den regionsgemensamma förvaltningsberättelsen strukturerade enligt styrkortslogiken.
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Genom att använda en gemensam struktur stärks kvaliteten i den samlade årsredovisningen.
Händelser av väsentlig betydelse
Vi bedömer att väsentliga händelser finns beskrivna under olika avsnitt i förvaltningsberättelsen. Viktiga händelser framgår också av nämndernas förvaltningsberättelser i årsredovisningen.
Förväntad utveckling
Framtidsperspektivet är i viss mån beaktat i den finansiella analysen. Framtidsperspektivet beaktas även i nämndernas avrapportering under rubriken ”Utveckling på sikt”.
Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningsberättelsens avsnitt för perspektivet, ”Medarbetare och ledare” ger en
bra indikation om hur väl framgångsfaktorerna har uppnåtts under året. I fördjupningsavsnittet, ”Regionen som arbetsgivare” lämnas relevant information om
olika områden, bl. a. personalpolitik, ledarutveckling, arbetsmiljö m.m. Där finns
också ett avsnitt som beskriver arbetet för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Analys och redogörelse kompletteras på ett åskådligt sätt i olika diagram. Redovisning av sjukfrånvaron har skett i enlighet med bestämmelsen i KRL.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens beskrivning av den samlade regionala verksamhetens
organisation och upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen är
upprättad i enlighet med RKR 8.2 samt KRL 8:1.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.
Upplysningar har delvis lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Enligt rekommendationen ska antalet
personer med särskilda pensionsavtal framgå av not, det vill säga de olika pensionsförmånsslagen ska specificeras. Vi noterar att upplysning om antalet personer
saknas i årsredovisningen. Enligt uppgift från redovisningschef har regionen tre
förtroendevalda som har visstidspensionsavtal. Två av dessa ingår i pensionsskulden som finns i balansräkningen och den tredje finns med i pensionsförpliktelsen
inom linjen.

3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Investeringsredovisningen överensstämmer med bokföringen
och posterna är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys.
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 432,7 mnkr, vilket är 76,7 mnkr högre än föregående år. Någon nyupplåning har inte gjorts för dessa investeringar. Egenfinansieringsgraden är endast ca 60 procent vilket innebär att investeringar finansierats
med försäljningsinkomster och användning av likvida reserver.
Ett långfristigt lån om 100 mnkr har upptagits under året för finansiering av investeringar i affärsdrivandeverksamhet.
De budgeterade nettoinvesteringarna uppgår till 780,8 mnkr att jämföra med utfallet 432,7 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att Tekniska nämnden inte genomfört planerade investeringar och därför redovisar en positiv budgetavvikelse
med 380,5 mnkr.
Övergripande utfall och större investeringsprojekt kommenteras i förvaltningsberättelsen.
I förvaltningsberättelsen saknas en avrapportering av årets investeringar gentemot
budget samt en analys av budgetavvikelserna gentemot fastställd budget. Detta
görs i den slutliga årsredovisningen, men saknades i den version som vi granskat.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Föregående års siffror redovisas
inom parentes.
Driftredovisningens kostnadsutfall inklusive interna poster uppgår till 8 734,1
mnkr (8 590,3 mnkr) och intäktsutfallet till 4 117,0 mnkr (4 210,5 mnkr).
I de flesta nämnders förvaltningsberättelser finns kommentarer till utfall samt
budgetavvikelser. Vad gäller tekniska nämnden bedömer vi att de skulle kunna
förtydligas. För byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden kommenteras det ekonomiska resultatet endast utifrån kostnadstäckningsgrad samt
självfinansieringsgrad, varken ekonomiskt utfall eller budget omnämns i nämndernas förvaltningsberättelser.
I årsredovisningens saknas en tydlig sammanställning med jämförelse mot tidigare
års driftredovisning.
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Nämndernas utfall samt budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:
Driftredovisning per nämnd,
mnkr *

Regionstyrelsen

Utfall 2015 Utfall 2014

Budget
2015

Budgetavvikelse

-205,8

-154,8

-234,5

28,7

Byggnadsnämnen

-18,9

-19,8

-21,9

3,0

Tekniska nämnden

-180,0

-158,7

-190,9

10,9

-11,2

-11,0

-12,9

1,7

-138,1

-133,4

-140,0

1,9

-1 115,8

-1 103,0

-1 129,3

13,5

-278,6

-295,3

-286,5

7,9

-1 217,5

-1 180,2

-1 172,0

-45,5

-1 451,2

-1 323,6

-1328,1

-123,1

-4 617,1

-4 379,8

-4 516,1

-101,0

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa nämnderna

*) Vissa avrundningsfel förekommer i tabellen.

Nämndernas totala utfall 2015 uppgår till 4 617,1 mnkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse med 100,9 mnkr (-13,8 mnkr).
Sju av nämnderna redovisar ett positivt resultat/överskott mot budget under 2015.
Regionstyrelsen redovisar ett överskott mot budget med 28,7 mnkr (19,8 mnkr)
varav Serviceförvaltningens positiva resultat uppgår till 16 mnkr. Av dessa 16 mnkr
kan 5 mnkr härledas till åtgärdspaketet: återhållsamhet inom kompetensutveckling, lägre konsultkostnader, minskade inköp av material och vakanser. Den övriga
delen av överskottet, 11 mnkr, förklaras av bland annat lägre hyreskostnader än
beräknat för kökslokaler.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott mot budget med 10,8 mnkr (23,8
mnkr), varav VA-verksamheten redovisar ett underskott med -7,6 mnkr. Föregående års resultat om 11,8 mnkr utgör en fond för framtida investeringar för VAverksamheten, i enlighet med RKR 18.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott mot budget med 13,5 mnkr
(7,2 mnkr). Överskottet förklaras till stor del av regionens åtgärdspaket och nämnden har under året valt att inte tillsätta tjänster samt ställa in konferenser och
kompetensutveckling.
Även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar 2015 ett överskott mot budget med 7,9 mnkr, vilket kan jämföras med de två senaste årens underskott (2014:
-1,9 mnkr och 2013: -5,9 mnkr). Den största positiva avvikelsen mot budget avser
verksamheterna inom Kompetenscentrum Gotland med 4,8 mnkr. Gymnasiesko-
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lan redovisar däremot ett underskott mot budget med 4,7 mnkr som beror antalet
gymnasieutbildningar i relation till små elevkullar.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget med 1,9 mnkr (0,1
mnkr). Förklaringen är effekten av regionens åtgärdspaket samt lägre hyreskostnader än beräknat eftersom byggnationen av ICA Maxi Arena försenades.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott
mot budget med 3,0 mnkr (1,5 mnkr) respektive 1,7 mnkr (1,6 mnkr). I nämndernas förvaltningsberättelser redogörs inte för orsaker till budgetavvikelserna.
Två av regionens nämnder redovisar ett negativt resultat/underskott mot budget.
Socialnämnden redovisar ett underskott med 45,5 mnkr (31,3 mnkr). Det förklaras
bland annat av att nämndens nettokostnader har ökat med tre procent. Därmed
har åtgärder för att minska kostnader genom åtgärdspaketet har inte medfört någon större effekt. Det negativa resultatet är framförallt hänförligt till IFO som redovisar ett underskott med -25 mnkr som främst avser placering av barn och unga.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget med -123
mnkr (-34,5 mnkr). Det är framförallt kostnaderna för utomlänsvård och läkemedel som ökat kraftigt. Remitterade patienter med cancerdiagnos står för den
största kostnadsutvecklingen.

Balanskrav
Bedömning och iakttagelser
Enligt regionens årsredovisning är årets resultat negativt och uppgår till -63,1
mnkr före justeringar av erhållna reavinster om 12,3 mnkr samt återföring av 4,3
mnkr i reavinster utifrån undantagsmöjligheten. Årets resultat efter balanskravsjustering är således -71,1 mnkr, vilket innebär att kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) inte uppfylls.
Regionen har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med kommunallagens bestämmelser. För att disponera medel ur reserven
måste utvecklingen av rikets skatteunderlag 2015 vara lägre än den genomsnittliga
ökningen de senaste tio åren. Under 2015 uppfylls inte detta villkor och det är således inte möjligt för regionen att disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
För att balanskravet ska uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Det negativa balanskravsresultatet måste täckas och det egna kapitalet
återställas inom tre år.



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka
det negativa balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.
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Vi instämmer i Regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens balanskrav
för år 2015 inte uppfyllts.

God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser
Sammantaget bedömer vi att regionfullmäktige utifrån redovisningen ges förutsättningar för att bedöma hur det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet
förhåller sig till fastställda mål och riktlinjer.
Regionfullmäktige har antagit fem övergripande mål för Region Gotland för perioden 2011-2015.
Regionens finansiella mål är att ekonomin ska vara uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig
med de mål som regionfullmäktige fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte
några av de enligt oss tyngre vägande mätetalen (resultatnivå, soliditet och buffert)
under året.
Av årsredovisningen framgår att de tunga finansiella mätetalen, resultatnivå, soliditet och buffert, inte uppnås. Mätetalet för investeringsfinansiering har uppnåtts
men regionen anger i årsredovisningen att de upptagit ett lån för att finansiera den
affärsdrivande verksamheten. Trenden för samtliga mål är antingen vikande eller
oförändrad sedan föregående år. Mot bakgrund att många av de tunga finansiella
mätetalen inte uppnås gör vi, i likhet med Region Gotland, den samlade att ekonomin inte är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal
uppfylls varierar stort.
Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen. Vi kan inte
bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda eftersom framgångsfaktorerna för
respektive mål är relativt många och dessutom specificerade i flera resultatkrav
eller mätetal. Detta är samma bedömning som vi gjorde föregående år och året
dessförinnan.
Regionfullmäktige har beslutat om ett styrkort som gäller för mandatperioden och
respektive nämnd beslutar om nämndstyrkort. Via styrkorten anges vision, strategier, mål och framgångsfaktorer för fem olika perspektiv. Dessa utvärderas i årsredovisningen enligt den logik som valts genom att framgångsfaktorerna mäts och
bedöms genom olika mätetal. För varje framgångsfaktor görs en värdering utifrån
mätetalet i vilken grad denna har förverkligats under året. För varje framgångsfaktor anges också en riktning jämfört med föregående års utfall.
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Uppföljningen som redovisas i årsredovisningen utgår från den styrkortslogik som
regionfullmäktige beslutat om.

3.1.3.1.

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot regionens finansiella mål:
”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv”. Regionen bedömer att målet inte är uppfyllt. Följande framgångsfaktorer förutsätts vara viktiga för att nå målet:






God ekonomisk hushållning
Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans
Strategisk planering av investeringar
Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet)
Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT och
tele)

För framgångsfaktorerna anges mätetal, vars utfall samt vår värdering redovisas
nedan.
Framgångsfaktor

Mätetal

Utfall 2015

Vår bedömning
/värdering

God ekonomisk
hushållning

Ett ekonomiskt resultat
som

Årets resultat uppgår till
-63,1 mnkr. Balanskravsresultatet är -71 mnkr.
Nämnderna redovisar ett
budgetunderskott på 101
mnkr.

Vi bedömer att mätetalet inte har uppnåtts.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
har finansierats med
regionens egna medel.

Mätetalet har uppnåtts
förutsatt att försäljningsmedel räknas som
egna medel.

långsiktigt uppgår till 2 %
av
nettokostnaden.
Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till
100 %.

Investeringsvolymen är
dock hög och regionen
har upptagit lån på 100
mnkr för att finansiera
den affärsdrivande verksamheten.
Bibehålla soliditeten på
minst 45 % och sätta av
för att trygga framtida
pensioner.

Regionens soliditet ligger
på 43,7 %. Avsättningar
för att trygga pensioner
har inte gjorts.

Vi bedömer att mätetalet inte har uppnåtts.

Nettokostnadsökning i
nivå med jämförbara
kommuner och landsting
i riket.

Nettokostnaden inklusive
finansnetto men exklusive jämförelsestörande
poster har ökat med 6 %
från 2014.

Vi kan inte bedöma om
mätetalet uppnåtts.

I årsredovisningen anges
att mätetalet inte går att
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jämföra med andra
kommuner då både
kommun och landsting
ingår i regionen.
Kraftsamla så att
samtliga nämnder har ekonomisk balans

Respektive nämnd har en
buffert motsvarande 1 %
av nettoramen.

Alla nämnder har inte
avsatt
1 %.

Vi bedömer att mätetalet inte har uppnåtts.

Regelbundna uppföljningar och avstämningar
enligt plan.

Alla nämnder har lämnat
in uppföljningar och
rapporter enligt plan.

Vi bedömer att mätetalet har uppnåtts

Investeringsplanen ska bli
mer långsiktig.

Investeringsbudgeten för
år 2016 och 2017 beslutades i november 2014.
Vidare är investeringspotter för mindre maskiner och inventarier avsatta för samtliga nämnder.

Vi kan inte bedöma om
mätetalet uppnåtts
utifrån den redovisning som görs i årsredovisningen.

Fördela resurser
utifrån demografi
och nyckeltal (ex
kvalitet och produktivitet).

Resursfördelningsmodeller finns inom skolområdet, äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården.

Vi kan inte bedöma om
mätetalet uppnåtts
utifrån den redovisning som görs i årsredovisningen.

Styrning och kontroll av gemensamma resurser
(lokaler, transporter, IT och
tele).

Strategiska nätverk hanterar de gemensamma
resurserna. Ledningskontoret leder nätverket på
uppdrag av koncernledningsgruppen.

Vi kan inte bedöma om
mätetalet uppnåtts
utifrån den redovisning som görs i årsredovisningen.

Strategisk planering av investeringar

Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi instämmer i regionens bedömning att målet inte är uppfyllt.
Detta eftersom några av de tyngre finansiella mätetalen, så som resultatnivå, soliditet och buffert, inte uppfylls under året.
Två av fyra mätetal för god ekonomisk hushållning har inte uppnåtts medan ett
inte kan mätas. Regionens målsättning är att årets resultat ska uppgå till två procent av nettokostnaderna. Detta mål uppnås inte eftersom regionen gör ett negativt resultat med 61,3 mnkr. Regionen har också målet att hålla regionens soliditet
på 45 procent. Under 2015 har soliditeten sjunkit och understiger nu målnivån,
detta dessutom utan att avsättningar har gjorts för att trygga pensioner. Mätetalet
för finansiering av investeringar är uppfyllt förutsatt att försäljningsmedel räknas
som egna medel. Regionen har upptagit lån för att finansiera den affärsdrivande
verksamheten. Ett mätetal går inte att utvärdera eftersom Region Gotland består
av både kommun och landsting och jämförelsen syftar till kommuner. Ett av två
mätetal för kraftsamling så att alla nämnder har ekonomi i balans är inte uppfyllt. Regionens målsättning är att samtliga nämnder ska avsätta en procent av
nettoramen vilket inte alla nämnder har gjort 2015. Av årsredovisningen framgår
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att trenden för samtliga mål, både uppnådda och ej uppnådda, är vikande eller
oförändrad sedan föregående år. Mot bakgrund att många av de tunga finansiella
mätetalen inte uppnås gör vi, i likhet med Region Gotland, den samlade att ekonomin inte är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

Rapporteringen är överskådlig och ger en bild av regionens verksamhet avseende
kvalitet, omfattning och utveckling. Resultaten för de olika framgångsfaktorerna
har sammanvägts och bedömts för respektive delmål i fyra uppfyllandegrader enligt följande:





Grön: ”Det här är vi bra på”
Gul: ”Det här är vi inte tillräckligt bra på”
Röd: ”Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs”
Grå: ”Det här går inte att bedöma för närvarande”

Mål 1: Brukare/Kund – Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
-

Målet bedöms vara uppnått 2015 – GRÖN

Mål 2: Processer – Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå
med jämförbara kommuner och landsting
-

Målet bedöms inte vara uppnått 2015 – GUL

Mål 3: Medarbetare och ledare – Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar
-

Målet bedöms som GUL

Mål 4: Samhällsutveckling – Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och
har ett starkt varumärke
-

Målet bedöms som GUL

Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen. Vi gör samma bedömning som tidigare år, d.v.s.
att vi inte kan bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda av följande skäl:


Framgångsfaktorerna för respektive mål är relativt många och dessutom
specificerade i flera resultatkrav eller mätetal.



Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma samtliga faktorer.
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Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal uppfylls varierar stort.
Vår uppfattning är, i likhet med tidigare år, att det finns anledning för regionstyrelsen att tydliggöra hur den sammanvägda bedömningen avseende måluppfyllelsen görs. Det kan också finnas anledning att överväga antalet framgångsfaktorer
för respektive mål.

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
ansvarsutövandet
Av kommunallagen framgår att nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige
hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av
redovisningen och formerna för den.
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i
dialog med nämnden. Möten har genomförts med representanter för samtliga nämnder i regionen med undantag för Patientnämnden och Valnämnden. Vid några möten har endast tjänstemän deltagit. Utgångspunkten för samtalen under mötena
har varit respektive nämnds verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett
utifrån perspektiven i styrkortet. En fördjupad genomgång har dessutom genomförts med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Syftet med dessa möten och tillhörande dokumentstudier etc är att bedöma om
verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Bedömning och iakttagelser
Granskningen ska ge svar på om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt
vilket för socialnämnden, tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden är
svårbedömt utifrån redovisningen i verksamhetsberättelserna. En konsekvent bedömning av måluppfyllelsen görs inte för dessa nämnder inom alla styrkortets
perspektiv vilket gör att en samlad bedömning av om verksamheten skötts på ett
ändamålsenligt sätt inte kan göras utifrån lämnad redovisning i verksamhetsberättelsen, vilket starkt begränsar bedömningen av ansvariga politikers ansvarsutövande. I förhållande till föregående år har dock överlag en förbättring skett avseende redovisning av måluppfyllelsen. Fortfarande kan dock en utveckling generellt
ske så att en tydligare koppling kan ses mellan mål och resultat.
Där bedömningar av måluppfyllelse gjorts ser vi även exempel på brister i verifieringen av bedömningarna, d v s att en redovisning av grunden för bedömningen
saknas eller brister. Redovisningen kan också utvecklas till att innehålla uppgifter
om vad bedömningen av måluppfyllelsen grundas på. Vidare kan komplettering
göras med analys av vad som åstadkommits i förhållande till målen.
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Granskningen ska även ge svar på om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
Här noterar vi att efterlevnaden av internkontrollreglementet varierar. Alla nämnder har inte ett internt kontrollsystem bestående av en intern kontrollplan där
kontrollmomenten identifierats genom en riskanalys, kontroller genomförs och
värderas samt rapporteras till ansvarig nämnd och följs upp. För de nämnder som
infört ett internt kontrollsystem är det vår bedömning att systemet säkerställer en
tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar dock att utveckla den interna kontrollen så att även mer verksamhetsanknutna rutiner omfattas av systemet.

3.2.

Rättvisande räkenskaper
Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med god redovisningssed.
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL och noter finns i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av
resultatet.
Regionen redovisar ett resultat som uppgår till -63,1 mnkr. Föregående års resultat
uppgick enligt årsredovisningen till 12,0 mnkr. Dock innehöll resultatet överskott
från VA-verksamheten innebärandes att årets resultat 2014 med korrekt hantering
av VA-verksamhetens överskott uppgick till 0,2 mnkr. Årets resultat är en försämring med drygt 63,3 mnkr jämfört med 2014.
Om den jämförelsestörande posten återbetalning AFA Försäkring med 38,0 mkr
tas bort uppgår resultatförsämringen till 101,3 mnkr. Resultatförändringen förklaras då av nämndernas budgetavvikelse.
Denna resultatförändring bedöms rimlig då regionen har 190 nyanställda som tillkom under 2014 vilket medfört högre kostnader.
För fastigheter påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. Liksom
tidigare påbörjas avskrivningar för övriga investeringar vid kommande årsskifte
och inte när inventariet tas i bruk. Denna princip innebär att årets avskrivningar är
för låga. Avvikelsen framgår i avsnittet redovisningsprinciper.

Periodiseringskontroll har skett av kund- och leverantörsbetalningar i december
2014 och januari 2015. Utifrån urvalen noteras inga felperiodiseringar.
Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård från
Karolinska Universitetssjukhuset, vilket innebär att årets kostnader i huvudsak
består av vårdkostnader för oktober 2014 – september 2015 samt eventuella diffe-
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renser gentemot uppbokningen per september i bokslut 2014. Vi rekommenderar
ånyo regionen att se över sina periodiseringsprinciper avseende köpt vård så att
kostnaden för utförda tjänster bokförs på det år som tjänsten utförs i enlighet med
god redovisningssed.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år. Redovisningen avseende 2014 innehåller resultatfel avseende VA-verksamhetens överskott
om 11,8 mnkr.

Resultaträkning

Utfall 2014

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Utfall 2015

Ökning/
minskning %

1 237,10

1 286,30

4%

-5377,4

-5 632,90

5%

-219,3

-229,2

4%

-4 359,60

-4 575,80

5%

3 291,90

3 440,90

4%

1 077,8

1 073,20

0%

24,1

22,3

-8 %

-22,2

-23,7

6%

12

-63,1

-119 %

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

12,00

-63,10

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

-119 %

Analys av årets resultat utifrån tabellen ovan:
Observera att analysen inte tar hänsyn till VA-verksamhetens överskott 2014 om
11,8 mnkr.


Verksamhetens intäkter ökade med 4 procent under 2015. Årets intäkter
inkluderar reavinster från fastighetsförsäljning om 12,3 mnkr (2014: 17,4
mnkr) och återbetalning av premie från AFA kollektivförsäkring om 38
mnkr (2014: 0 mnkr). Exklusive dessa engångsposter har intäkterna ökat
med 1,3 procent från föregående år.



Kostnadsutvecklingen visar på en ökning om 5 procent sedan 2014. Årets
kostnader belastas av jämförelsestörande poster avseende utrangering av
anläggningstillgångar uppgående till 0,2 mnkr (2014: 0,9 mnkr) och nedskrivning av anläggningstillgångar uppgående till 4,4 mnkr (2014: 0). Vidare belastas 2014 års kostnader av realisationsförluster uppgående till 11
mnkr. I årets kostnader ingår inga realisationsförluster.



Årets skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 149 mnkr, motsvarande 3,3 procent, jämfört med föregående år.
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Finansnettot är negativt och uppgår till -1,4 mnkr, vilket är 3,3 mnkr sämre
än föregående år (2014: +1,9 mnkr).

Balansräkning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Vissa avvikelser från god redovisningssed har dock noterats.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i huvudsak i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar och i
huvudsak är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderade enligt principerna i KRL.
Balansomslutningen uppgår till 4 026,9 mnkr att jämföra med 3 920,2 mnkr föregående år.
Nedan presenteras iakttagelser från granskningen och avvikelser från god redovisningssed.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Region Gotland avviker från rekommendation 11.4, vilket de även upplyser om i
årsredovisningen i avsnitt redovisningsprinciper. Regionen påbörjar avskrivning
för samtliga anläggningstillgångar förutom fastigheter först vid följande årsskifte.
Detta medför att påbörjan av avskrivningen kan framskjutas upp till ett år vilket
strider mot rekommendationen. Vidare avviker regionen från rekommendationen
avseende komponentavskrivning vilket inte tillämpas fullt ut. Aktiveringar som
gjorts under 2015 har gjorts med komponentindelning. Dock har inte befintliga
anläggningar (aktiverade före 2014) komponentindelats vilket medför att det finns
betydande osäkerheter i redovisningen av materiella anläggningstillgångar och
avskrivningar. RKR:s normgivning medger en succesiv övergång till komponentredovisning vilket innebär att regionens hantering inte strider mot rekommendationen. Detta förutsätter dock att tillämpning kommer att ske fullt ut 2016. Regionen redovisar inte i årsredovisningen några beräkningar för att fastslå resultateffekten av att komponentavskrivning inte tillämpats fullt ut.

Vår bedömning är att Region Gotland inte följer KRL och RKR till fullo avseende
hantering av materiella anläggningstillgångar. Regionen lämnar upplysningar i not
i överensstämmelse med RKR 11.4 men avviker mot bestämmelserna avseende när
avskrivningar påbörjas och avseende komponentindelning och därmed avskrivning på respektive komponent.
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Vidare noteras följande:


Inom ramen för granskningen har kontroll skett av två större pågående investeringar. Totalt uppgående till 171,9 mnkr. Kontroll har gjorts av att
dessa pågående arbeten fortfarande anses pågående och borde ha aktiverats. Efter kontrollen kan vi konstatera att ett projekt om 4,4 mnkr påbörjades 2008 och skulle ha aktiverats under 2014. Detta har dock inte genomförts. Enligt uppgift av regionen ska aktivering ske under 2016.

Bidrag till infrastruktur
Regionen har upparbetat 17,8 mnkr (15,8 mnkr) avseende Rondellen på Visbyleden vid kvarteret Stenhuggaren. Aktivering har skett i enlighet med god redovisningssed. Upplösning av bidraget ska ske under 25 år med start 2015. Enligt god
redovisningssed skulle upplösningen ha påbörjats år 2014, d.v.s. drygt 600 tkr
skulle ha kostnadsförts 2014. Förändringen mot föregående år uppgår till 2 mnkr
och avser nya investeringar vid trafikplatsen. Regionen har utfört arbetet och tagit
kostnaderna för investeringen och hanterat detta som ett bidrag. Hanteringen bedöms acceptabel i avseendet innebörd före form med hänvisning till RKR 18.1.
Vidare har regionen ett avtal med Coop Gotland om medfinansiering med ca 50 %
av utgiften. Fakturering av Coop har skett under året. Intäkten hanteras som ett
investeringsbidrag och kommer från och med 2016 att intäktsförs i takt med upplösningen av regionens upparbetade medel. Enligt god redovisningssed skulle upplösning dock ha påbörjats under år 2015, vilket innebär att drygt 370 tkr skulle ha
kostnadsförts vid bokslutet. Årets totala upplösning skulle därmed år 2015 ha uppgått till drygt 1 mnkr. Den beloppsmässiga skillnaden bedöms dock ej materiell.

Kortfristiga fordringar
Den sammantagna åldersanalysen av posten kundfordringar visar att värdet av
fordringar äldre än ett år, dvs. hänförliga till 2014 eller tidigare, uppgår till 3,8
mnkr (3,8 mnkr 2014). Regionen bedömer löpande om kundfordringarna är för
osäkra och således ska skrivas av. Av denna anledning finns inget konto för osäkra
kundfordringar. Vidare har regionen som rutin att skriva av kundfakturor två år
efter att den första betalningspåminnelsen skickats ut. Fakturor som det finns avbetalningsplan för kan dock ligga kvar i posen även efter att två år har passerat.
Brister noteras avseende interrimskontona upplupna intäkter 1751 och periodisering kund 1794. Konto 1751 belastas med felklassificerade likvida medel uppgående till 14,3 mnkr, se vidare under avsnitt Kassa och bank. Konto 1794, som uppgår till 23,4 mnkr, är inte avstämt av regionen till följd av systembrister. Kontot
används för periodisering av kundfakturor som faktureras 2016 men avser 2015.
Vi har översiktligt stämt av kontot genom att inhämta transaktionsöversikt avseende inlästa poster 2016. Differens noteras uppgående till 200 tkr (UB för hög).
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Kassa och bank
Avstämning har gjorts mot externa bankengagemangsbesked för samtliga tillgångar, d.v.s. mot engagemangsbesked från Handelsbanken, Swedbank, Nordea,
Sparbanken. En differens uppgående till 14,3 mnkr noterades. Vid uppföljning
med regionen framgår att kassaansvarig av misstag har bokfört 14,3 mnkr till balanskonto 1751. 14,3 mnkr i likvida medel är således felaktigt klassificerat som en
upplupen intäkt.
Vidare noteras följande:
 Under 2015 har regionen infört ett nytt IT-system och i samband med det
har delar av intäkterna från regionens försäljningsverksamhet blivit dubbelbokförda. Regionen har identifierat dubbelbokföringar och korrigerat
inför bokslutet 2015 samt uppger på bokslutsspecifikationer till konto 1962
att poster uppgående till 84 tkr ska korrigeras och kostnadsförs under
2016.

Kortfristiga skulder
Som framgår i avsnittet om resultaträkningen ingår i bokslutet endast uppbokad
skuld för köpt vård av Karolinska Universitetssjukhuset t.o.m. september månad.
Vi rekommenderar att regionen fortsättningsvis ändrar periodiseringsprincip så
att även köpt vård för månaderna oktober – december skuldförs i bokslutet. Detta
har rekommenderats i tidigare års granskningsrapporter.
Regionen nettoredovisar den upplupna löneskatten och har en fordran om 1 094
tkr som avser för mycket preliminärdebiterad löneskatt år 2014.
Regionen redovisar jourkompskulden för läkare per 2015-11-30 istället för 201512-31, vilket innebär att regionen har bokat upp 1 587 tkr för mycket.
Regionen har under 2015 erhållit 7 842 tkr i generellt statsbidrag med anledning
av rådande flyktingsituation. RKR utkom i december3 med ett yttrande avseende
hantering av detta. Vi noterar att regionen har hanterat bidraget i enlighet med
RKR, dock ska information om periodiseringen framgå av not till resultaträkningen, vilket saknas.

Långfristiga skulder
Regionen har för åren 2009-2011 erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning avseende Garda skola. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen.
RKR har 2012 kommit ut med en information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Av denna framgår att försäkringsersättning
ska betraktas som ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats

3

RKR - Yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd till
kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen (december 2015)
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och är inte hänförbar till den investering som krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Intäkten ska således intäktsföras.
Regionen har inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. Förklaringen som ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen
har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika
ärende. Regionen uppger dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.
Vår bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu
genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen
som motsvarar drygt 24 mnkr och att den årliga intäkterna minskar med 1 mnkr.

Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar regionens finansiering och investeringar och att noter finns i tillräcklig omfattning.


Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.



Årets kassaflöde har försämrats med 37,1 mnkr jämfört med föregående år.

Sammanställdredovisning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av regionens
ekonomiska ställning och åtaganden och har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Beloppen i de inhämtade årsredovisningarna från respektive bolag
överensstämmer mot den sammanställda redovisningen. Noteras dock att samtliga
årsredovisningar från bolagen ej var reviderade vid granskningen av den sammanställda redovisningen. Konsolideringen av underliggande bolag har gjorts på ett
korrekt sätt. Vidare bedömer vi att väsentliga elimineringar har gjorts.
Årets resultat för koncernen uppgår enligt regionens årsredovisning till -42,0
mnkr vilket är en försämring med 76,2 mnkr jämfört med föregående år. I resultatet ingår 26 mnkr som avser realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. I
övrigt har även andra poster av engångskaraktär påverkat årets resultat såsom
förlusttäckningsbidrag om 5 mnkr och regionens markförsäljning om 3,7 mnkr.
Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar, förutom Region Gotland, AB GotlandsHem (100 procent), GEAB, Gotlands Energi AB (25 procent)
samt GNEAB, Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB (f.d. GIHAB)
(100 procent). Bolag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, d.v.s. att regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och
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generella statsbidrag, kan undantas från den sammanställda redovisningen. Med
anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken (100 procent), Almi Företagspartner AB (49 procent), Gotlands Stuveri AB (29 procent), Visby Centrum (25
procent) samt Gotlands filmfond (80 procent) undantagits.
Den sammanställda redovisningen uppfyller KRL:s krav (8.1 och 8.2) samt är upprättad i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning
(RKR 8.2). Vidare kan noteras att de kommunala bolagen har övergått till regelverket K3 och tillämpar komponentavskrivning.

Tilläggsupplysningar
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak uppfyller KRL:s
krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har dock regionen inte följt fullt ut:
Rekommendation
m.m.

Efterlevnad

Avvikelse

RKR 2.1

Delvis

Kompletterande information i noten
saknas där det anges om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor
som avviker från vad som är normalt
och som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

Delvis

Tidpunkt för aktivering/avskrivning:

Särskild avtalspension och visstidspension.

RKR 11.4
Materiella anläggningstillgångar

Tidpunkt för aktivering/avskrivning
Regionen påbörjar avskrivning för
samtliga anläggningstillgångar förutom
fastigheter först vid följande årsskifte.
Detta medför att påbörjan av avskrivningen kan framskjutas upp till ett år
vilket strider mot rekommendationen.
Komponentavskrivning:
Komponentavskrivning tillämpas inte
fullt ut. Aktiveringar som gjorts under
2015 har gjorts med komponentindelning. Dock har inte befintliga anlägg-
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ningar (2014 och äldre) komponentindelats. Detta innebär att det finns betydande osäkerheter i redovisningen av
materiella anläggningstillgångar och
avskrivningar. Regionens successiva
övergång till komponentavskrivning
inte strider mot RKR:s normgivning
eftersom den medger ett succesivt införande, och att regionen har en införandeplanen.
RKR 19

Delvis

Upplysningar lämnas inte om de omständigheter som legat till grund för
nedskrivningen, om tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat användningsvärde samt om hur återvinningsvärdet
fastställts.

Delvis

I årsredovisningen saknas det bland
annat en beskrivning av vilken påverkan säkringsinstrumenten har haft på
regionens resultaträkning under året.

Nedskrivningar

RKR 21
Redovisning av derivat och säkringsredovisning
RKR Information avseende redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m.

Mars 2016
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Ej uppfyllt

Regionen har erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning vilket felaktigt har
periodiserats. Beloppet upplöses med 1
mnkr årligen. Regionen har därmed
inte anpassat sin redovisning utifrån
Rådets information. Förklaringen som
ges är att hanteringsbeslutet togs innan
Rådet utkom med informationen och
därav gjordes en bedömning i enlighet
med då rådande praxis. Regionen har
därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika
ärende. Regionen uppger dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i
enlighet med Rådets information.
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Carin Hultgren
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 4

Balanskravsresultat 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 50
• Ledningskontoret 2016-03-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 50
Au § 57

Balanskravsresultat 2015
RS 2016/5

- Ledningskontoret 2016-03-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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.
Regionfullmäktiges beslut i november 2015 om budget 2016 - 2018 innehåller en
budgetnivå 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 resultatnivå.
Prövning har gjorts gentemot resultatutjämningsreserven (RUR). 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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/5
9 mars 2016

Åsa Högberg

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
budgetnivå 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 resultatnivå.
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

Årsredovisning 2015
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen
1 (1)
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 5

Månadsrapport februari 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 51
• Ledningskontoret 2016-03-15

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 51
Au § 58

Månadsrapport februari 2016
RS 2016/46

- Ledningskontoret 2016-03-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 miljoner kronor, barnoch utbildningsnämnden 11 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 miljoner kronor, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 miljoner kronor.

•

Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 miljoner
kronor för tekniska nämnden samt 16 miljoner kronor totalt för regionstyrelsens
förvaltningar.

•

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt
budget för 2016.

•

Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade
resultatnivåer.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutin för regionstyrelsens godkännande
av större investeringar, innan planering av dessa inleds.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa skrivelse till regeringen om de
riktade statsbidragen i förhållande till de generella.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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 miljoner kronor 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.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 51 forts
Au § 58

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.
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.
Vidtagna åtgärder beslutade i arbetsutskottet 2016-03-15, § 58, godkänns härmed av
regionstyrelsen och förslås för beslut i fullmäktige enligt ovan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

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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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/46

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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Bilaga månadsrapport februari

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 6

Kompletteringsbudget för investeringar
2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 52
• Ledningskontoret 2016-03-30

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 52
Au § 59

Kompletteringsbudget investeringar 2016
RS 2016/6

- Ledningskontoret 2016-03-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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 107 mnkr 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.
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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 7

Överföring av resultat från år 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 53
• Ledningskontoret 2016-03-16, rev. 2016-03-23 m. bilagor

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 53
Au § 60

Överföring av resultat från år 2015
RS 2016/85

- Ledningskontoret 2016-03-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2015 fastställs.

•

Nämnderna ska begära medgivande från regionstyrelsen för att få disponera eget
kapital 2016.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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 9 155 000 kronor överförs från 2015 års resultat. Med hänsyn till den
rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att mycket stor återhållsamhet
måste gälla för användning av eget kapital 2016.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens kansli

Bilaga 2
Datum

2016-04-12

Överföring av resultat till eget kapital

Överförmyndarnämnds ekonomiska resultat 2015 uppgår till 891 000 kronor. Enligt gällande
regler för styrning och uppföljning får 75 % av förhandlat överskott överföras till eget kapital, det
vill säga 668 000 kr. Överförmyndarnämnden kommer dock att ansöka om att ett belopp
motsvarande inbetalningen från SOF, 810 000 kr skall finnas tillgängligt under 2016 för att kunna
använda till kostnader härrörliga till det stora antalet ensamkommande barn.
Överskottet beror på ersättningar från socialnämnden i enlighet med överenskommelse gällande
ensamkommande barn. Denna överenskommelse har genererat oväntat stora intäkter under
hösten, kostnaderna kommer dock under våren när ny medarbetare rekryterats.
Överförmyndarnämnden ansöker och föreslår kommunstyrelsen att den får överföra 810 000 kr
till eget kapital för att använda detta under 2016. Reglerna för hur det egna kapitalet får utnyttjas
stödjer finansiering av tidsbegränsad tjänst under våren och sommaren.
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Ärendenr SF 2015/3

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lotta Fahlén

Datum 8 februari 2016

Regionstyrelsen

Förslag till överföring av resultat
Serviceförvaltningens ekonomiska resultat 2015 uppgår till 16,0 miljoner
kronor. Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75 % av
förhandlat överskott överföras till eget kapital, dvs. 12,0 miljoner kronor.
Enligt beslutad återföringsmodell för serviceförvaltningens resultat
Rf 2013-02-25§ 4, ska 50 procent av överföringsbeloppet återföras till
förvaltningens kunder fördelat utifrån den totala storleken på köp under året.
Serviceförvaltningen föreslår att 6 000 tkr överförs till förvaltningens eget
kapital samt att 6 000 tkr återförs till kunderna eget kapital enligt nedan.
Förvaltning
11 RF/RS
22 Teknikförvaltningen
23 Samhällsbyggarförvaltning
31 Kultur- o fritidsförvaltningen
41 Barn- o utbildningsförvaltningen
46 Gymnasie- o vuxenutbildnings förv
52 Socialförvaltningen
82 Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
91 Ledningskontoret

Andel %
0,9
3,7
2,1
1,3
26,6
4,5
17,8
21,3
21,8
100 %

Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
servicedirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Återföring (tkr)
55
224
127
75
1 598
268
1 067
1 276
1 310
6 000
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Ärendenr: HSN 2015/3
Datum 25 januari 2016

Förslag till överföring av resultat 2015
Förslag till beslut:

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionstyrelsen att inte överföra
nämndens negativa resultat om - 123 miljoner till 2016.
Bakgrund

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning ska överföring av
underskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall
analyseras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare beskrivit det strukturella gap
som finns mellan nämndens tilldelning av budgetmedel och nettokostnad för
att bedriva hälso- och sjukvård i den omfattning som görs idag.
Så gjordes även i Strategisk plan 2016-2018. Med detta som underlag och
tillsammans med den utvecklingsplan Struktur 2015 som Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade om 2014 har Hälso- och sjukvårdsnämnden
beviljats ramtillskott med 48 miljoner inför 2016.
Under 2015 har Hälso- och sjukvårdens fokus varit att implementera de 33
beslutspunkter som Hälso- och sjukvårdsnämnden antog i Struktur 2015. Delar
av beslutspunkterna är nu implementerade och i drift medan andra fortfarande
är under implementering. Den ekonomiska effekten av Struktur 2015 är
beräknad till 20 miljoner i fasta priser, varav 10 av dessa ska kunna utläsas i
bokslut 2016.
Efter delårsrapport 1 beslutade Hälso- och sjukvårdsdirektören om ett
åtgärdspaket, detta övergick sedan till att följa Regionstyrelsens åtgärdspaket
som beslutades i maj månad. Utöver detta har ytterligare en åtgärdslista tagits
fram som publiceras öppet på intranätet så att alla medarbetare kan följa dessa
åtgärder.
Som tidigare är fokus på de tre största kostnadsposterna, arbetskraftskostnader
inklusive hyrpersonal, läkemedel och utomlänsvård.
En minskad vårdproduktion är nödvändig för att minska kostnadsutvecklingen
varför de största åtgärderna handlar om att genom ett bättre omhändertagande

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 registrator_hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Region Gotland

från början och bättre strukturer i vården, minska patienters behov av såväl
öppenvårdsbesök och slutenvårdstillfällen.
Trots det ramtillskott som Hälso- och sjukvården beviljats inför 2016 är det
ekonomiska läget en stor utmaning. Under 2015 har inte den höga
kostnadsutvecklingstakten lyckats brytas.
Arbetet med den interna budgetfördelningen har skett genom strukturerade
möten med samtliga verksamheter och även med hela sjukvårdsverksamheten
tillsammans.
En buffert är avsatt som disponeras av Hälso- och sjukvårdsdirektör
tillsammans med nämndens ordförande. Detta för att möta de oförutsedda
kostnader som med största sannolikhet kommer även under 2016.
Med anledning av den stora ekonomiska utmaning som Hälso- och sjukvården
har inför 2016 och det arbete med implementering av såväl Struktur 2015 och
åtgärdslistan som pågår, föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen att inte överföra nämndens negativa resultat till 2016.

Stefaan De Maecker

Maria Dalemar

ordförande

hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 8

Förlängning av nuvarande
handlingsprogram 2014-2015 om skydd
mot olyckor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, §57
• Ledningskontoret 2016-03-03
• Nuvarande Handlingsprogram för skydd mot olyckor
– OPERATIVA INSATSER enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778
• Nuvarande Handlingsprogram för skydd mot olyckor
– SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd
mot olyckor (2003:778)
Bilaga Regionfullmäktige 2015-12-14, § 309 Förlängningsbeslut

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 57
Au § 64

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2015/682

- Ledningskontoret 2016-03-03

Regionstyrelsens förslag till 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.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 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 tillkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet. Därför 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 regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag, 2015-12-14, § 309.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/682
3 mars 2016

ASB-enheten, Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) 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
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 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
regionfullmäktige 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
räddningstjänstens organisation.
- en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän skall utses för att ta fram förslag till ny
organisation
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Region Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/682

- information lämnas till krisgrupp/regionstyrelsen gällande räddningstjänsten om att
tekniska nämnden kommer under mars månad att tillsätta en arbetsgrupp som ser
över hela räddningstjänstens organisation och bemanning. Syftet är att få en hållbar
organisation som också är ekonomisk anpassad för framtiden.
Planerad tidplan:
- förvaltningschef i augusti
- samråd i oktober
- tekniska nämnden och miljö- 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 olyckor –
Rf 2013-12-16 § 171.
- Förlängning av nuvarande handlingsprogram – Rf 2015-12-14 § 309.
- TN au 2016-02-15 § 14
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Internt: Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor – OPERATIVA
INSATSER enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Antaget av regionfullmäktige 2013-12-16 § 171 och 2015-12-14 § 309
(förlängning)
Gäller för perioden 2014-01-01—2016-06-30

Detta program kommer under perioden att integreras med det övergripande
handlingsprogrammet ”TRYGGA GOTLAND” och därefter utgöra ett delprogram
operativa insatser.

Innehåll
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Inledning
Trots ett väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då snabb hjälp
behövs i form av insatser från samhället (polis, ambulans och räddningstjänst).
Region Gotlands räddningstjänst larmas årligen till ungefär 1 000 händelser där misstanke om att
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor föreligger.
Avtal finns med Storstockholms brandförsvarsförbund om räddningstjänstsamverkan.
Utöver detta larmas enheter från räddningstjänsten ut vid andra nödlägen som till exempel vid IVPA
(i väntan på ambulans) och brådskade assistans till socialtjänsten enligt olika samarbetsavtal.
Dessutom används resurserna för fler akuta uppdrag utan att ansvaret från andra myndigheter
övertas.
De resurser som finns tillgängliga för insatser utgörs av Region Gotlands egen brandpersonal. I
Region Gotland ska det i normalfallet finnas 33 brandpersonal i ständig beredskap.
Brandstationer finns i Visby, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Garda, Kräklingbo, Dalhem, Slite,
Fårösund och Fårö

Förmåga
Den enskilde får hjälp från Region Gotlands organisation för räddningsinsats vid olyckor och andra
nödlägen. Hjälpen består dels av en första insats som består av en eller flera personer, dels en
styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de taktiska enheter som krävs för
att ha förmåga att klara att göra en effektiv insats vid aktuell olycka. Inriktningen av insatsförmågan är
att snabbt komma till olycksplatsen med personal för att bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av
olycksförloppet och samtidigt skicka enheter som hanterar olyckan i senare och eventuellt mer
omfattande skede
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa olyckor
belastar också Region Gotland i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter och
organisationer.
Inom Region Gotland uppnås effektiva operativa insatser genom:
-

att samhällets insatser kompletterar den enskildes förmåga

-

en förmåga att snabbt bygga upp insatsens omfattning beroende på händelse

-

en väl övad förmåga anpassad till aktuella risker

-

samverkan mellan olika hjälpinstanser

-

snabbhet i larmkedjan
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att Region Gotland:
-

påbörjar akuta insatser inom 30 minuter för 90 procent a befolkningen

-

ser till att tillräckliga resurser finns

-

inriktar insatserna på att rädda liv, egendom och miljö

-

snabbt kan förmedla hjälpbehov till enheter som kan vara snabbt på plats

Särskild satsning under programperioden:
-

förmågan till att följa händelser på Gotland i samverkan med andra organisationer och
möjligheter till snabb respons vid akuta nödlägen ska utvecklas

-

utreda förutsättningarna för beviljande av bygglov i relation till räddningstjänstens
insatsförmåga och yttäckning. Detta innebär att insatsförmågan inte kan ändras utan att
konsekvenserna för nya planer och bygglov analyseras

-

med de operativa helhetsstyrkorna som resurs skall ett ökat trygghetsskapande och
skadeförebyggande arbete genomföras på hela Gotland

-

översyn av brandvattenförsörjningen i Visby innerstad och föreslå eventuella åtgärder
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Allmänt
Detta handlingsprogram anger hur räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska
bedrivas. Handlingsprogrammet är antaget av Regionfullmäktige xx-xx-xx
Personal i utryckningsstyrkor och ledningsansvariga ansvarar för räddningsinsatser enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor samt andra uppdrag som följer av förvaltningens
verksamhetsplanering.
Dokument

Beskrivning

Handlingsprogram för operativa
insatser

Redovisar hur Region
Gotlands resurser i form av
personal, fordon och
materiel ska organiseras för
att effektiva
räddningsinsatser ska kunna
genomföras

Rutiner

Rutiner och instruktioner
som behövs för
verksamheten

Antas av
Regionfullmäktige

Räddningschefen

Räddningsstyrkornas förmåga
Räddningsstyrkan ska upprätthålla en förmåga som består av täckning och insatsförmåga. Med
täckning avses den tid inom vilken räddningstjänstens enheter kan nå olika delar på Gotland.
Insatsförmågan utgörs av enheternas samlade förmåga.

Enheter
Räddningsstyrkorna är indelade i enheter. Dessa finns placerade på de tio brandstationerna. Nedan
följer en övergripande beskrivning av respektive enhets förmåga

Förstainsatsperson (FIP/FIB)
Gruppens befäl, eller annan, förfogar över ett fordon i bostaden. Detta gör att denne snabbt kan
komma till platsen. Dels kan en livräddande eller skadeavhjälpande insats påbörjas, dels hinner befälet
bilda sig en uppfattning om olyckan innan räddningsstyrkan anländer.

Räddningsenhet
Stor Räddningsenhet ( 5 man rökdykarkapacitet )
Liten Räddningsenhet ( 3 man ej rökdykarkapacitet)
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Utgörs av ett fordon med tre eller fem personers bemanning och finns på alla Region Gotlands
brandstationer. Dessa enheter klarar grundläggande livräddning och skadebegränsning vid de flesta
olyckor. På vissa stationer följer befäl med räddningsenheten till platsen.

Höjdenhet
I Region Gotland finns två typer av höjdenheter. Kombihävare/stege finns till för livräddning från
bostäder upp till åtta våningar och som arbetsfordon. Dessutom finns maskinstege till för livräddning
från bostäder upp till åtta våningar.

Vattenenhet
Vatten för brandsläckning finns dels i räddningsenheter och dels i brandpostsystemet. Utöver detta
finns vattenenheter som utgörs av tankbilar med ca 10 000 liter vatten.

Ledningsnivåer
För att leda räddningsinsatser finns fem olika ledningsnivåer.
Beroende av olyckans art används olika antal ledningsnivåer för att leda insatser och att etablera
staber.

Specialenhet
I Region Gotland finns ett flertal olika specialenheter. Exempel på specialenheter är kemdykning för
kemiska olyckor, rappelleringsenhet för räddning på höga höjder, uppsamlingsplats för skadade,
terrängmotorcykel för terrängtransport etc. På alla brandstationer finns förmåga till ytlivräddning
vilket innebär möjlighet att rädda personer i vattenytan. I Visby finns förmåga till vattendykare vilket
innebär möjlighet att rädda personer strax under vattenytan ned till 40 meter.
I Region Gotland finns i normalfallet tio räddningsenheter fördelade på en heltidsstyrka, fyra
stationer med RIB-personal, två kombinerade RIB/heltid (Slite och Hemse) och tre brandvärn, fyra
vattenenheter, två höjdenheter och en ledningsenhet. Utöver detta finns en förmåga att resursmässigt
bemanna specialenheter beroende på vilket behov som föreligger.
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Styrkeuppbyggnad
Olika händelser kräver en samlad insats som består av flera enheter. Nedan beskrivs exempel på
vilken operativ insatsförmåga som förstainsatsperson (FIP), en, två, tre, respektive fyra
räddningsenheter kan uppnå.

Trafikolyckor
Operativ(a) enhet(er)

Förmåga

Förstainsatsperson

Livsuppehållande åtgärder

En räddningsenhet

Prehospitalt omhändertagande

Två räddningsenheter

Losstagning av fastklämda personer

Tre räddningsenheter

Räddningsinsats vid bussolyckor

Fyra räddningsenheter

Insats vid stora olyckor

Bränder
Operativ(a) enhet(er)

Förmåga

Förstainsatsperson

Inledande begränsande insats

En räddningsenhet

Invändig livräddning i bostäder med hjälp av
rökdykning (stor räddningsenhet), alternativt
utvändig livräddning med stegutrustning.
Begränsning och släckning av mindre
bränder

Delas upp:
Liten räddningsenhet (ej rökdykning)
Stor räddningsenhet (rökdykning)
Två räddningsenheter (varav en stor)

Samtidig in- och utvändig livräddning vid
bränder. Begränsning och släckning av
normala bostadsbränder

Tre räddningsenheter (varav två stora)

Brandsläckning vid omfattande bränder i
bostäder och mindre bränder i stora objekt

Fyra räddningsenheter (varav tre stora)

Brandsläckning vid omfattande bränder i
stora objekt
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Miljöolyckor
Operativ(a) enhet(er)

Förmåga

Förstainsatsperson

Initial riskbedömning, varning

En räddningsenhet

Livräddning samt inledande
skadebegränsande insats

Två räddningsenheter

Skadebegränsande insats

Tre räddningsenheter

Skadebegränsande insats i farlig miljö

Fyra räddningsenheter

Skadebegränsande insats i farlig miljö med
uthållighet

Dokumenten som anges i detta kapitel reglerar vilken förmåga
som räddningsstyrkorna ska klara
Dokument

Beskrivning

Antas av

Avtal om samverkan avseende
taktiska enheter inom Region
Gotland

Avtalet reglerar hur resurser i Räddningschefen
form av taktiska enheter inom
Region Gotland kan användas
vid räddningsinsatser

Uppgiftskatalog,
Räddningstjänsten Gotland

Visar vilka olika arbetsuppgifter som ska klaras vid
räddningsinsats.

Räddningschefen

Övningsplanering

Stomplan och övningsschema
som anger hur övningsverksamheten är planerad för att
personalen ska klara de uppsatta målen

Koordinator
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Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa olyckor
belastar också Region Gotland i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter och
organisationer.
På Gotland finns en samlad förmåga att etablera ledning och stöd till ledning samt räddningsresurser
för att klara stora olyckor i samarbete med Storstockholm brandförsvarsförbund.
Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket sällan men har så stora konsekvenser att samhället
ändå måste ha en viss förmåga att klara främst livräddning. Vid denna typ av olyckor krävs stora
räddningsresurser från hela Sverige och även hjälp från utlandet.

Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning
Inom Visby tätort tillhandahåller räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning via höjdenhet från
fönster eller balkong högst 33 meter ovan mark inom normal insatstid. Särskild räddningsväg ska
anordnas om inte åtkomlighet finns via ordinarie gatunät.
Nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar kan ske från högst tredje våning eller max elva
meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken. Marken nedanför
fönster eller balkong ska vara plan intill tre meter från fasad.

Alarmering och kommunikation
Region Gotland har lagstadgat ansvar för att fungerande alarmsystem finns, där medborgarna kan nå
räddningstjänsten. Lagen behandlar dock inte vem som utför alarmeringstjänsten.
Ingående alarmering sker via upphandlad entreprenör på larmnummer 112. För att säkerställa
allmänhetens möjligheter att larma räddningstjänstens enheter i samband med teleavbrott eller
störningar på telenätet ställer räddningstjänsten upp kommunikationsmöjligheter (Rakel) på centrala
platser.
Information om uppställningsplatser sker via Radio Gotland alternativt riksradion.
Utgående alarmering: Räddningstjänstens enheter larmas av upphandlad entreprenör via en av två
oberoende larmvägar. Alarmeringssystemet är försett med reservkraft.
Mottagning av automatiska brandlarm sker till larmcentral

Hamnar och dess gränser i vatten
Räddningsinsatser i Östersjön är ett statligt ansvar förutom inom hamnområden där ansvaret för
räddningsinsatser är kommunalt. Gränsen mellan statligt och kommunalt ansvar går i en linje längs
med de yttre pirarna.
På Gotland finns följande hamnar.
Bilaga Hamnar
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Beredskap för räddningsstyrkor
I Region Gotland ska det i normalfallet finnas 33 brandpersonal tillgängliga dygnet runt.
I de fall befälskompetens, lägst räddningsledare A, inte kan upprätthållas vid en räddningsstyrka ska
en arbetsledare utses som leder och fördelar arbetsuppgifter samt ansvarar för arbetsmiljöuppgifter.
Personal ingående i heltidsstyrka ska kunna påbörja utryckning från brandstationen inom 90
sekunder. RIB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) ska kunna påbörja utryckning från
respektive brandstation inom 5 – 10 minuter. I samband med övning eller andra uppdrag ska
utryckning kunna påbörjas snarast.
Jourhavande brandchef ska vara omedelbart anträffbar på kommunikationsmedel inom 90 sekunder
samt kunna inställa sig på ledningscentral inom 45 minuter.

Uppgift

Benämning

Resurser

Antal i
jour eller
beredskap

Ledning

Jourhavande brandchef
(SSBF) 1)
Inre befäl (SSRC) 2)
Högre befäl – Gotland

BI

11)

IB
RÄL B eller högre

12)
1

Visby Heltid
Visby RIB
Klintehamn
Hemse
Burgsvik
Kräklingbo
Slite
Fårösund
Dalhem
Garda
Fårö

Befäl + 4 bmh
0+3 RIB
Befäl + 4 RIB
Befäl + 2 RIB+2bmh(dagtid)
Befäl + 2 RIB
Befäl + 2 RIB
Befäl + 2 RIB+2 bmh
Befäl + 2 RIB
12 värnbrandmän *
12 värnbrandmän *
12 värnbrandmän *

5
3
5
5
3
3
5
3

Utryckningsstyrkor

Bemanning

33

1) SSBF=Stor-Stockholms

Brandförsvarsförbund

2) SSRC=Stor-Stockholms

Räddningscentral

* Ingen beredskap
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Operativ organisation
Räddningschefen ansvarar för ledning av räddningstjänstens operativa organisation. Uppdraget är
delegerat till jourhavande brandchef (SSBF) som på räddningschefens uppdrag ansvarar för
systemledning och operativ ledning. Till jourhavande brandchef finns ett inre befäl och ett befäl för
ledning av operativa insatser. På varje brandstation finns en räddningsstyrka med ett befäl. Inom
Region Gotland är alla befäl; Brandmästare, brandförmän, delegerade att vara räddningsledare.

Operativ förmåga
-

Räddningstjänsten på Gotland har, med tillgänglig personal i beredskap, förmåga att utföra
rökdykning i hög riskmiljö under minst 30 minuter.

-

Räddningstjänsten har förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid sju stycken
vanliga olyckor inom sju skadeområden på Gotland. Som vanlig olycka definieras sådan
händelse som tar en av räddningstjänstens styrkor i anspråk, såsom mindre trafikolycka,
gräsbrand eller dylikt.

-

Räddningstjänsten på Gotland har förmåga att samtidigt genomföra räddningsinsatser vid tre
olyckor, där en olycka är stor och två är vanliga olyckor, inom tre skadeområden i kommunen.
Som stor olycka definieras sådan händelse som tar två till fyra av räddningstjänstens stationer i
anspråk såsom villabrand, större trafikolycka och liknande.

-

Räddningstjänsten ska ha förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid två stycken
olyckor där en är omfattande och en är vanlig olycka, inom två skadeområden i kommunen.
Som omfattande olycka definieras sådan händelse som tar fler än fyra av räddningstjänstens
stationer i anspråk såsom större industribrand, större flygplanshaveri eller liknande.

Ledning av räddningsinsatser och andra nödlägen
Räddningstjänsten ska ledas av en räddningschef med lägst brandmästarkompetens. Ledning av
räddningsinsatser sker i samverkan inom Storstockholms brandförsvarsförbund, genom avtal. Detta
avtal säkerställer att det finns resurser för att leda i olika nivåer och bygga upp staber till stöd för
räddningsledningen. På brandstationen i Täby (SSRC) ska det finnas en förmåga att etablera en bakre
operativ stab. Inom Region Gotland ska det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab med
beslutsfattare. Tjänsteman i beredskap är sammankallande av Region Gotlands krisledningsorganisation.
Inom Storstockholms brandförsvar finns en gemensam brandchef i beredskap (BIB). Denna
bemannas gemensamt av brandingenjörer/brandmästare inom Storstockholm brandförsvarsförbund.
BIB ska vid större insatser infinna sig i ledningscentralen och stödja befäl i yttre tjänst samt säkerställa
att beredskap för ytterligare larm säkerställs enligt respektive kommuns önskemål. BIB är också en
kontaktväg från samverkande organisationer och myndigheter i länsgemensamma frågor.

Brandchef i beredskap (BIB) och operativ chef i Storstockholms brandförsvarsförbund fattar beslut å
Region Gotlands räddningschefs vägnar när så krävs.
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Samverkan
Region Gotlands räddningstjänst är organiserad för att klara flera samtidiga räddningsinsatser på
Gotland samt för att klara omfattande insatser genom samverkan med StorStockholms brandförsvarsförbund.

GotSam-samverkan
Myndigheter och organisationer på Gotland har behov av samverkan för att kunna utföra sitt uppdrag
för medborgarna vid kriser och olyckor. På Gotland sker denna samverkan genom Gotsam. I
Gotsam-samverkan ingår förutom Region Gotland även Polisen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten och
Kustbevakningen. Arbetet organiseras av en styrgrupp. Inom Gotsam finns permanenta och tillfälliga
arbetsgrupper. Alla organisationer har en vakthavandefunktion. Region Gotland representeras i detta
sammanhang av tjänsteman i beredskap (TIB) i regionen.
Dokument

Beskrivning

Antas av

Rutin för ledning och stabstjänst

Beskriver hur
räddningsinsatser leds

Brandchef
StorStockholm

Kompetens
Räddningstjänstens befäl och brandmän ska lägst ha den kompetens som anges i tabellen nedan.
Tillfälliga beslut om avsteg från kompetenskraven kan fattas av räddningschefen.
Befattning

Kompetenskrav

Räddningschef

Lägst Brandmästarutbildning

Brandingenjörer

Brandingenjörsexamen

Högre brandbefäl

Räddningsledare B, tillsyn A

Brandbefäl i heltidstjänst

Räddningsledare A, tillsyn A

Brandbefäl deltid

Räddningsledare A

Brandmän heltid

Utbildning för räddningsinsats alternativt utbildning i skydd mot
olyckor vid MSB

Brandmän deltid

Utbildning för räddningsinsats alternativt preparandutbildning

Kompetensen ska vidmakthållas genom övningsverksamhet. Övningsverksamheten planeras utifrån
gemensamma mål i Räddningstjänstens uppgiftskatalog.
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Information och varning
Rutiner ska finnas för information till allmänheten i samband med räddningstjänst. Räddningsledaren
har rätt att begära sändning av viktigt meddelande i radio och tv som kan vara
informationsmeddelande eller varningsmeddelande.
Exempel på olyckor där allmänheten kan behöva varnas och informeras är vid:
-

utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser

-

spridning av giftiga gaser från bränder

-

utsläpp av radioaktiva ämnen

-

dammbrott och översvämningar

-

ras och skred

-

skogsbränder

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges inom
tätorterna Visby, Slite och Fårösund samt de platser där det finns brandstationer. Räddningsledare ska
omedelbart kunna utlösa signalen via SSRC (StorStockholms RäddningsCentral). Ledningskontoret
ansvarar för VMA-systemets struktur. Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av
varningssystemet. Rutin för VMA ska finnas hos räddningstjänsten.
Information om signalen ”Viktigt meddelande” finns på region Gotlands webbplats.
Vidare ska information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studiebesök,
informationsträffar och utbildningar.

Släckvattenförsörjning
Förutom dricksvatten förser det kommunala vattenledningsnätet på Gotland räddningstjänsten med
släckvatten.
-

Brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska finnas i Visby
tätort samt i Västerhejde, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Havdhem och
Burgsvik.

-

Vid normal bebyggelse såsom bostadsområden lägre än fyra våningar och liknande ska
brandposterna ge lägst 10 liter/sekund. Vid övrig bebyggelse ska brandposterna ge lägst
20 liter/sekund.
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-

Inom industriområden ska flödet vara lägst 20 liter/sekund om inte hög eller extremt hög
brandbelastning förekommer, vilket kan kräva brandposter med ett lägsta flöde av mer än
40 liter/sekund. Oljedepån i Visby hamn är ett exempel där extremt hög brandbelastning
förekommer. Brandpostsystemet ska vara utfört enligt Svenskt vattens anvisningar. Inom
övriga områden med koncentrerad bebyggelse16 kan alternativsystem accepteras. Exempel på
alternativsystem är räddningstjänstens tankbil tillsammans med tappställen som brandpost
med flöde av lägst 10 liter/sekund, branddamm eller annat vattentag med minst 30 m3
sötvatten inom 1 000 meter, alternativt brandpost med flöde av lägst 15 liter/sekund inom
3 000 meter. Särskilda bedömningar kan göras i samråd med räddningstjänsten i enskilda fall.

Vattenförsörjning under höjd beredskap.
Med höjd beredskap vid ofred följer behov av fler vattenkällor, framförallt i form av branddammar.
För närvarande finns kompletterande krigsbranddammar inom Visby-området.

Ansvarsfördelning
För att klara vattenförsörjning för brandsläckning enligt ovan har tekniska nämnden följande ansvar.
-

anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för räddningstjänsten

-

ajourhålla kartdatabas för brandposter, område för alternativsystem och branddammar
ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda branddammar, uppställningsplatser
för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning

-

genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter

-

ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta

-

se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning

Räddningstjänsten ska:
-

förfoga över fyra vattenenheter med personal för vattenförsörjning enligt alternativsystem

-

förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag

-

förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter

-

meddela teknikförvaltningen vid större vattenuttag i brandposter

-

inventera pumpplatser inom kommunen
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Uppföljning och utvärdering
Olycksutredningarna ska vara ett underlag för såväl planeringen av regionens förebyggande arbete
som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas in i tre huvudbeståndsdelar:
orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvärdering. Utredningar sker i tre nivåer beroende på
hur allvarlig olyckan varit. Resultaten av utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall
som rapporter. Utredningarna utgör underlag för uppföljningen och utvärderingen av
handlingsprogrammet.

Höjd beredskap
Det som anges i denna plan avseende normala förhållanden gäller även under höjd beredskap.
Höjd beredskap är antingen skärpt eller högsta beredskap. Regeringen får besluta om höjd beredskap
när:
-

Sverige är i krig

-

Sverige är i krigsfara

-

det råder utomordentliga som är föranledda av att det är krig

-

utomlands

-

Sverige har varit i krig, eller i krigsfara

Räddningstjänsten ska ha förmåga till räddningsinsats under höjd beredskap. Denna förmåga ska
uppnås efter en anpassnings-/ återtagningsperiod.
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor –
SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd
mot olyckor (2003:778)

Antaget av regionfullmäktige 2013-12-16 § 171 och 2015-12-14 § 309
(förlängning)
Gäller för perioden 2014-01-01—2016-06-30

Detta program kommer under perioden att integreras med det övergripande
handlingsprogrammet ”TRYGGA GOTLAND” och därefter utgöra
delprogram skadeförebyggande verksamhet.

Allmänt
Detta handlingsprogram anger hur den skadeförebyggande verksamheten enligt Lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor ska bedrivas.
För att kunna uppnå ett effektivt skadeförebyggande arbete regleras Region Gotlands åtgärder och
organisation av olika program, planer och styrdokument enligt nedan.
Dokument

Beskrivning

Antas av

Delprogram för skadeförebyggande
verksamhet

Redovisar hur kommunen
stödjer den enskilde genom
rådgivning information och
utbildning samt bedriver
tillsyn, sotning och
brandskyddskontroll

Regionfullmäktige

Rutiner

Rutiner och instruktioner som
behövs för verksamheten

Räddningschefen

Riskbild
Varje år inträffar cirka 150 bränder på Gotland, ca 90 av dessa i byggnader och ca 60 i det fria.
Förutom personskador och dödsfall orsakar bränderna egendomsskador för stora värden varje år.
Dessutom har bränder potential att utvecklas till katastrofala händelser med många omkomna eller
omfattande brandspridning. För detaljerade uppgifter om riskbilden hänvisas till Riskanalysen samt
sammanställningen av bland annat brandstatistik.
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Mål för brandsäkerhetsarbetet
Brandsäkerhet kan grovt delas in i två huvudspår, dels att arbeta för att bränder inte ska inträffa och
dels att minimera skadorna.
Ett brandsäkerhet Gotland uppnås genom:
-

att den enskilde (individ, verksamhet, fastighetsägare) tar ansvar för sin brandsäkerhet

-

att kunskapen om brandsäkerhet ökar i samhället

-

att alla bostäder är utrustade med minst en fungerande brandvarnare

-

att offentliga eller andra byggnader där individer vistas tillfälligt erbjuder möjlighet utrymma
innan farlig miljö uppstår i samband med brand

Att Region Gotland:
-

stödjer enskilda genom utbildning, rådgivning och information

-

kontrollerar brandsäkerheten genom tillsyn

-

ansvarar för sotning och brandskyddskontroll av eldstäder

-

stödjer andra myndigheter i frågor om brandsäkerhet inom deras respektive
verksamhetsområden

-

räddningstjänsten bevakar frågor och yttrar sig rörande skydd mot olyckor i remisser från
polismyndigheten, socialförvaltningen (alkoholtillstånd) och länsstyrelsen.

SATSNINGAR
Under perioden avser Region Gotland:
-

att ytterligare utveckla brandskyddet hos äldre och funktionsnedsatta

-

att genom förebyggande insatser minska antalet bostadsbränder

-

att fokusera tillsyn/stöd på utrymningssäkerhet, grannskydd och åtgärder mot anlagd brand
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Att stödja den enskilde

VERKSAMHETSMÅL
Den enskilde ska ha god kunskap och ta ansvar för sin brandsäkerhet. Genom rådgivning, utbildning och information
ska enskilda individer och organisationer stödjas i denna strävan.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Utbildning, information och rådgivning är ett led i att förhindra och begränsa konsekvenserna av
olyckor.
Utbildning av kommuninvånare och organisationer bedrivs av räddningstjänsten i samverkan med
andra organisationer.
Utbildningsverksamheten prioriteras särskilt för elever inom skolan, allmänhet, samt vårdpersonal.
För spridning av brandskyddsbudskap används bland annat Region Gotlands hemsida,
informationskampanjer, aktivt samarbete med media och personliga kontakter vid olika arrangemang.
I samband med tillsyn i flerfamiljshus informeras de boende via hembesök av räddningstjänstens
personal. Särskild vikt läggs vid information om vikten av en fungerande brandvarnare och ett korrekt
beteende vid brand.
Vid räddningstjänsten bedrivs brandteknisk rådgivning till medborgare, verksamheter, samt i samband
med ny- och ombyggnationer. I samband med införande av systematiskt brandskyddsarbete inom
fastigheter och verksamheter, stöder räddningstjänsten med information, utbildning, rådgivning och
underlagsmaterial.
Arbetet med att utföra riktade förebyggande insatser mot särskilt riskutsatta grupper ska utvecklas.
Arbetet innebär att de särskilt riskutsatta personerna ska identifieras och därefter erbjudas särskilt
stöd anpassat till den enskildes situation.

Tillsyn LSO och LBE

VERKSAMHETSMÅL
Att ett skäligt brandskydd som uppfyller lagstiftningens krav ska kontrolleras genom tillsyn.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett skäligt brandskydd.
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet som finns på enskilda
verksamheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd beaktas verksamhetens
systematiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är skälig.
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter,
byggnader eller anläggningar, så kallade tematillsyner.
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Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar som redovisas i
den årliga tillsynsplanen.
Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning:
-

Tillsyn på föreningslokaler som uppbär kommunalt bidrag.

-

Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd.

-

Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.

-

Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet.

Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 3 §
Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare skyldiga lämna in
en skriftlig redogörelse över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av att de byggnader,
anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av Statens räddningsverks föreskrifter om
skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), inkommer med skriftlig redogörelse inom
angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogörelser och görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att ny redogörelse begärs in.

Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §
Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Länsstyrelsen beslutar efter samråd med Region
Gotland vilka anläggningar som omfattas av dessa skyldigheter. Tillsynen utförs genom granskning
och bedömning av anläggningens riskanalyser samt besök på plats och kan samordnas med andra
berörda myndigheters tillsyn samt i samband med tillsyn över 2 kap. 2 §.

Lag om brandfarliga och explosiva varor
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av hantering av brandfarliga och explosiva varor på enskilda
verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens systematiska arbete med säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls.
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av hanteringsställen,
så kallade tematillsyner.
Planerad tillsyn görs i första hand i samband med tillsyn av 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor.
Särskild tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) kan även utföras på förekommen anledning:
-

Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.

-

Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen.
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FAKTORER SOM STYR URVALET AV PLANERAD TILLSYN
-

Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand.

-

Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa brandskyddet.

-

Erfarenheter från utförda olycksutredningar.

-

Erfarenheter från tidigare tillsyner (med avseende på såväl grupper av byggnader, anläggningar
eller verksamheter som enskilda byggnader, anläggningar eller verksamheter).

-

Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet.

-

Ansökan om alkoholtillstånd.

-

Ej inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i densamma.

-

Brister i brandskyddet eller i säkerheten vid hantering av brandfarliga och explosiva varor
(som redovisats i den skriftliga redogörelsen av brandskyddet eller som framkommit på annat
sätt).

-

Tillstånd att hantera brandfarlig vara.

PLANERAD TILLSYN UNDER PROGRAMPERIODEN
Lag om skydd mot olyckor
Under perioden planeras tillsyn på följande verksamheter:
-

Nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte kan
antas vara ringa.

-

Befintliga verksamheter där räddningstjänsten bedömer att riskerna för brand inte kan antas
vara ringa och där räddningstjänsten vid tidigare genomförda tillsyner bedömt omfattningen
av den fortsatta tillsynen.

-

Verksamheter där tillsyn särskilt prioriteras under perioden är äldre trähus i
centrumbebyggelse, skolor, hotell, större butiker, flerbostadshus, samlingslokaler,
studentboenden och vårdanläggningar, samt tillsyn av livräddningsutrustning.

Vissa verksamheter där riskerna för-, eller konsekvenserna vid brand, bedöms som större än övriga
verksamheter i kommunen genomförs tillsyn årligen. Dessa verksamheter är större sjukhus, större
samlingslokaler, restauranger med alkoholtillstånd och kvällsverksamhet, samt de verksamheter som
omfattas enlig LSO 2 kap. 4§, enligt Länsstyrelsens beslut.
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Lag om brandfarliga och explosiva varor
Under perioden planeras tillsyn på följande verksamheter:
-

Bensinstationer.

-

Verksamheter med tillstånd för större mängder brandfarlig vara.

-

Restauranger med tillstånd hantering av brandfarliga varor där tillsyn inte har genomförts

-

Försäljningsställen med tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor.

-

Övriga verksamheter med tillstånd av explosiva varor.

Brandskydd i byggprocessen

VERKSAMHETSMÅL
Ett bra brandskydd i nya och ombyggda byggnader ska uppnås genom tydligt fokus på brandskydd i byggprocessen.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Räddningstjänsten medverkar i Region Gotlands planprocess.
Räddningstjänsten medverkar även med brandteknisk rådgivning till byggherren och övriga i ett
byggprojekt.

Rengöring och brandskyddskontroll

VERKSAMHETSMÅL
God säkerhet mot eldstadsrelaterade bränder ska uppnås genom rengörning och brandskyddskontroll av eldstäder och
imkanaler.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Rengöringsverksamheten och brandskyddskontrollen inom Region Gotland bedrivs på entreprenad.
För närvarande har Region Gotland avtal med Brandförebyggarna Gotland AB för
brandskyddskontrollen och med Gotlands sotningsdistrikt för rengöringen.
Verksamheten bedrivs enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. På Gotland finns totalt ca
23000 sotnings- och brandskyddskontrollsobjekt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit
sotningsfrister, samt regler för handläggning av ansökan om egensotning (möjlighet för ägare att själv
utföra rengöring).
Särskild vikt läggs vid att nyinstallation av rökkanal och eldstad ska utföras på ett korrekt sätt. Dessa
ärenden handläggs inom ramen för byggprocessen.
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Tillståndsprövning Lag om brandfarliga och explosiva varor

VERKSAMHETSMÅL
God säkerhet vid hantering av brandfarliga och explosiva ämnen ska uppnås genom tillståndsprövning.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Räddningstjänsten prövar ansökningar om hantering om brandfarliga och explosiva varor.
Ansökningarna prövas utifrån de lokala förutsättningarna och kraven i Lag om brandfarliga och explosiva
varor (2010:1011) och tillämplig förordning, föreskrifter och allmänna råd. Särskild rutin finns
utarbetad för denna handläggning.

Riskbaserat arbete

VERKSAMHETSMÅL
Konkreta och uppenbara risker för bränder och olyckor ska förebyggas genom direkta åtgärder.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
I vissa fall finns uppenbara och i närtid möjliga risker som kan utvecklas till olyckor och bränder.
Exempel på det är vågor av anlagda bränder och extrema torrperioder med hög brandrisk. Arbetet
mot anlagd brand sker på räddningstjänsten i samverkan med polismyndigheten och andra
intressenter. Arbetet bedrivs problemorienterat.
Beslut om eldningsförbud enligt FSO 2 kap. 7 § fattas av räddningschefen enligt delegationsordning.

Olycksutredning

VERKSAMHETSMÅL
Orsak, förlopp och skyddsåtgärder ska utredas efter inträffande olyckor och bränder.

HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS
Brand- och olycksutredningar ska vara ett underlag för såväl planeringen av kommunens
förebyggande arbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas in i tre
huvudbeståndsdelar: orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvärdering. Utredningar sker i tre
nivåer beroende på hur allvarlig olyckan varit. Resultaten av utredningarna kommuniceras som
statistik och i vissa fall som rapporter. Utredningarna utgör underlag för uppföljningen och
utvärderingen av handlingsprogram och andra styrdokument.
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Kompetens
Den kompetens som går åt till den brandförebyggande verksamheten är brandingenjörer,
brandinspektörer, brandmästare, brandmän och informatörer. Omfattande, komplexa och/eller
känsliga tillsynsärenden handläggs av två tjänstemän för att säkerställa rätt bedömningar och kvalitet.
Av vem och hur myndighetsbeslut fattas på delegation från miljö- och hälsoskyddsnämnden och
redovisas i delegationsbestämmelser för Samhällsbyggnadsförvaltningen Gotland daterad 2011-12-13,
§ 172/20111 och reviderad 2012-02-07, § 5 samt 2012-06-12 § 88.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2015-12-14

Rf § 309

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2015/682

- Ledningskontoret 2015-11-02
- Regionstyrelsen 2015-11-25, § 361

Regionfullmäktiges beslut
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2016-06-30.

•

Regionstyrelsen (Ledningskontoret) får i uppdrag att informera Länsstyrelsen i
Gotlands län om detta beslut.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje ny mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18 och
gäller t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för perioden
inleddes i början av 2015.
Under året har ett antal faktorer inkommit som på olika sätt sannolikt kommer att
påverka utformning och innehåll i det kommande programmet.
Det är bl.a:
−

det ekonomiska läget som kan komma att påverka innehållet i det kommande
programmet

−

den pågående översynen av räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet

I samband med genomförda tillsynsbesök av Länsstyrelsen under programperioden har
framförts allvarlig kritik mot att delar av handlingsprogrammet inte har uppfyllts. Detta
kommer att beaktas i arbetet med framtagande av nytt handlingsprogram för perioden
2016-07-01-- 2019-12-31. Arbetsutskottet önskade ytterligare utrett hur lång förlängning
som bör begäras. Ledningskontoret bedömer, med hänvisning till ovanstående, att en
förlängning av handlingsprogrammet i sex månader, t.o.m. 2016-06-30, är realistiskt i
nuläget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-12-14

Rf § 309 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att handlingsprogrammet
förlängs till 2016-06-30.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Anna Hrdlicka (M) och Tommy Gardell (S).
Expedieras

Länsstyrelsen Gotlands län
Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 9

Strukturplan för Visborgsområdet 20152016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 61
• Ledningskontoret 2016-03-01

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 61
Au § 69

Strukturplan för Visborgsområdet 2016-2025
RS 2015/183

- Ledningskontoret 2016-03-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Strukturplan för Visborgsområdet godkänns som övergripande direktiv för
utvecklingen av området under perioden 2016-2025.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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 infrastruktur för tidiga utbyggnadsområden
skall prioriteras.

Planens syfte är att vara ett 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.
Som ett resultat av genomförd dialog 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 planområdet, att den föreslagna
skoltomten utökas arealmässigt samt att det tidigare föreslagna externhandelsområdet
ändras till utredningsområde. Det senare i syfte att öka handlingsfriheten för framtida
markanvändning.
Ledningskontoret anser att planförslaget nu efter ovan nämnda förslag till justeringar
åter är moget att behandlas av regionstyrelsen med förslag om godkännande.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Yrkande
Lars Thomsson (C) yrkar 1. att plan för områden närmast öster och väster om
vattendraget byts ut så att det väster om vattendraget bebyggs och öster blir
skogsområde, och 2. kostnad för dagvattenstruktur minimeras. Stefan Wramner (M) och
Johan Thomasson (L) tillstyrker Lars Thomssons yrkande.
Isabel Enström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställde proposition på yrkandena och förklarade att Isabel Enströms
yrkande vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordförande förklarade Isabel Enströms
yrkande huvudförslag och Lars Thomssons yrkande motförslag. Ja-röst för Isabel
Enströms yrkande och nej-röst för Lars Thomsson yrkande. Omröstningsresultat: 8 jaröster: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S),
Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson
(S). 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Lena
Celion (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L).
Regionstyrelsen har alltså bifallit arbetsutskottets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/183

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 1 mars 2016

Regionstyrelsen

Strukturplan för Visborgsområdet 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 infrastruktur för tidiga
utbyggnadsområden skall prioriteras
Planens syfte är att utgöra en ledstjärna 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 sin fördjupningsdel –
• Att leva och verka i Visborg
• Att röra sig i Visborg
• Tekniska system samt hälsa och säkerhet
• Fördjupning delområden

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Planhandlingen består av två delar, 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, tjänstemän, myndigheter, fastighetsägare och exploatörer varit en viktig del i förankringsarbetet. Redovisningar i
form av lägesrapporter har regelbundet gjorts till plan- och bostadskommittén i
enlighet med direktiven. Under 2015 genomfördes även två workshops med
deltagande av politiker och tjänstemän. 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 förra 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 workshopstillfällena 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 planområdet, att den föreslagna skoltomten
utökas arealmässigt samt att det tidigare föreslagna externhandelsområdet
ändras till utredningsområde, 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.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

ARBETSHANDLING

Länk till Strukturplan

Strukturplan
direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2015‐2025
Daterad RS

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
142 00 000 krr
Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden, dock inte för gångstråket,
samt hastighets- och tillgänglighetsäkrade korsningar/övergångar

Cirkulationsplatser
Lite större cirk.platser (Sandhedsvägen/Vädursgatan)
Mindre cirk.platser 2 st (vid sporthallen samt Vädursg./Kung Oscars väg)
Summa

6 000 000 kr
7 600 000 kr
13 600 000 kr

Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

Undergång Toftavägen till Södra Hällarna i anslutning till stora parkeringen

5 000 000 kr

Ny gata från Toftavägen in till LEV/Kungsladugården och dubbla (1 st ) körfält för vänstersväng Toftav.

2 500 000 kr

Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

Torg/samlingplatser
1 st torg/samlingplatser. I priset ska ingå belsyning och avvattning/brunnar.

7 500 000 kr

Oförutsett 10 % på 170 600 000 kr

17 600 000 kr

Projektering och byggledning för ovanstående åtgärder
15 % på 170 600 000 kr

25 600 000 kr

Busstationer
10 st om 85 000 kr/st
Iordningställande av grön-/naturområden samt 1 st ny allmänn lekplats

850 000 kr
1 400 000 kr

m

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

1 200 000 kr

Inlösen mark, fastighetsbildning, detaljplaner, natur- och miljöundersökningar

2 500 000 kr

Sanering, rivnings- och markabeten, geotekniska och arkeologiska undersökningar
Summa
INKOMSTER
Försäljning byggrätt för flerfamiljsbostäder, dvs fastigheter för flerfamiljshus, villafastigheter,
mark för verksamheter/kontor samt mark o byggnader Kungsladugården och LEVA
Andra fastighetsägare andel-PEAB/Roxanne m fl: byggrätt o yta verksamhet/kontor
Summa

1 400 000 kr
221 150 000 kr

ca 71 000 000 kr
ca 23 500 000 kr
ca 94 500 000 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

271 200 000 krr

Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden, dock inte för gångstråket,
samt hastighets- och tillgänglighetsäkrade korsningar/övergångar

Cirkulationsplatser
Stor cirkulationsplats vid Visbyleden
Något större cirk.platser (Sandhedsvägen/Vädursgatan och Sandhedsvägen/”Hemsevägen”-länsvägen)
Mindre cirk.platser 4 st (Sanhedsv./Rementsg. o sporthallen o Langs väg samt Vädursg./Kung Oscars väg)
Summa

25 000 000 kr
18 000 000 kr
15 200 000 kr
58 200 000 kr

Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

Undergång Toftavägen till Södra Hällarna i anslutning till stora parkeringen

5 000 000 kr

Ny gata från Toftavägen in till LEVA/Kungsladugården och dubbla (3 st ) körfält för vänstersväng Toftav.

2 900 000 kr

Enligt uppgift ingår kostnader för gatu-/vägbelsyning samt avvattning/brunnar i kostnadsbilden.

Torg/samlingplatser
2 st torg/samlingplatser. I priset ska ingå belysning och avvattning/brunnar.

15 000 000 kr

Oförutsett 10 % på 352 300 000 kr

35 200 000 kr

Projektering och byggledning för ovanstående åtgärder 15 % på 352 300 000 kr

52 800 000 kr

Busstationer, 40 st

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

5 100 000 kr

m

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

12 500 000 kr

Inlösen mark, fastighetsbildning, detaljplaner, natur- och miljöundersökningar

11 500 000 kr

Sanering, rivnings- och markabeten, geotekniska och arkeologiska undersökningar
Summa

9 500 000 kr
483 800 000 kr

INKOMSTER
Försäljning byggrätt för flerfamiljsbostäder, dvs fastigheter för flerfamiljshus, 330 villafastigheter, 195 radhusfastigheter, mark för verksamheter/kontor samt mark o byggnader Kungsladugården och LEVA
ca 511 500 000 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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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet plan
Eva Werkelin
Datum 1 mars 2016

Kommentarer till:
Minnesanteckningar från workshop Strukturplan Visborg,
den 24 augusti 2015
Närvarande:
Ca 35 RF-ledamöter 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 styrdokument som t ex föp 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
Regementsområdet med dess centrala läge och befintliga byggnader och
utveckla det under kontrollerade former. Området söder om Sandhedsvägen har
inte tagits med eftersom en utbyggnad där medför stora kostnader för
utbyggnad av infrastruktur.



Lägg kraft på infrastrukturen för att göra området tillgängligt och attraktivt
Infrastrukturen har givits stort utrymme i arbetet med strukturplanen. Extra
stort fokus har lagts på att prioritera hållbart resande, d v s att underlätta för
gång- och cykeltrafik samt för 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 trafiklösningar, framför allt för 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 norr 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. Det fordrar 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 sammanhållen 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 grönstråk skulle innebära stora kostnader, d v s
ytterligare investeringar, och ta lång tid att få 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 sparar 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 ramdirektiv att uppnå vatten med s k god
status för 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 att föreslaget 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 Toftavägen 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 planeras för att ledas dit
kommer det inte ha 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
sådana lösningar.
Om krav ställs på att alla exploatörer ska bygga för ett lokalt omhändertagande
av dagvattnet och anlägga mindre fördröjningsmagasin vid alla framtida
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exploateringar kan det föreslagna utjämningsmagasinet troligtvis minskas med
50-60 %, kanske mer, beroende på vilka lokala lösningar som görs i samband
med exploateringar. I sig leder det dock inte till mindre dagvatten. I vart fall inte
om vattnet inte leds i öppna diken. Det föreslagna utjämningsmagasinet kan
även 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 bättre
förutsättningar för att uppnå miljönytta i och med att omloppstiden av vattnet
blir kortare för ett mindre magasin.
På kort sikt går det därför inte säga att det är mer ekonomiskt att ta hand om
dagvattnet i ett större magasin än att använda sig av traditionell avledning av
dagvatten. På kort sikt skulle man kanske kunna använda sig av pengarna som
behövs för att anlägga ny kulvert och ledning genom Södra Hällarna till att investera i ett utjämningsmagasin. Det skulle t o m vara att föregå ett eventuellt
lagkrav på att rena dagvatten. Om ett lagkrav på rening beslutas kommer avledningen nämligen inte att kunna ske till reningsverket utan kommer i så fall att
ske i dammar så som föreslås i förslaget.
På längre sikt handlar det om att regionen kommer att behöva underhålla, sköta
och reinvestera mindre genom en s k blåstruktur vilket kommer att leda till lägre
kostnader i förhållande till traditionellt dagvattenhantering. Den andra stora
vinsten är miljövinsten och att kunna leva upp till fastställda EU-direktiv. I det
fallet handlar det mer om när kostnaden ska tas. Börja redan nu i etapper eller
skjuta den på framtiden. Väsentligt i det sammanhanget är att framhålla att om
man väljer traditionell dagvattenlösning kommer området inte att kunna förses
med en öppen blåstruktur i framtiden. Dels av utrymmesskäl och dels av
ekonomiska skäl.
Trafik


Trafikbuller – viktigt att prioritera långsiktiga lösningar
Planeringen av infrastrukturen utgår från att få bra flöden och styra trafiken till
lämpliga stråk. Där ingår också att ha tankar om hur bebyggelsen bör
lokaliseras. Gällande riktvärden för trafikbuller ska tas hänsyn till i kommande
detaljplaneläggningar.



Bilpooler – för att kunna minska parkeringsytorna
Strukturplanen förordar flexibla parkeringstal, där bilpool kan vara ett alternativ
till att sänka kraven. Gällande parkeringsriktlinjer för Gotland bör ses över som
underlag för att kunna göra rimliga bedömningar/avsteg. Krav på bilpool är fullt
möjligt att ange som en förutsättning 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 som ett sätt att göra avsteg från dessa
måste beslut om sådana direktiv fattas i samband med markanvisning.
Alternativt att parkeringsriktlinjerna ändras så att inrättande av bilpool
möjliggör ett lägre parkeringstal.
Skolfrågor
Barn- och utbildningsförvaltningen (numera utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
UAF) har deltagit i framtagandet av strukturplanen. Kompletterande synpunkter från
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 Hällarna). Syftet med hallen är att den ska vara en sport- och arenahall
och av det skälet är den inte byggd och planerad som gymnastiksal, d v s med
nödvändig utrustning eller förråd för utrustning för skolverksamhet. En skoltomt
i direkt anslutning till idrotts- och rekreationsområde innebär att Regionen behöver köpa mark. Om läget för skolan blir i anslutning till arenahallen utgår
villatomterna i detta läge.
Kostnaderna för arenahallen finns redan idag. Om UAF också hyr arenahallen
under vissa tider minskar KFFs kostnader men det gör inte regionens totala kostnader. Däremot ökar den om en gymnastiksal byggs istället för att arenahallen
används. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är valet att bygga en gymnastiksal
eller inte i första hand en likviditets- och driftfråga. Av det skälet måste istället
investeringen för en ny gymnastiksal ställas i relation till utgifterna för inköp av
mark och de infrastrukturutgifter som uppkommer i och med en flytt av skolans
läge samt en utbyggnad av arenahallen.



Räcker skolorna – vilka stadier behövs och när
I strukturplanen har ett område reserverats för förskola + F-6-skola. Efter
workshopen i mars 2015 har ytterligare ett område lagts till för en förskola, intill
”Pippitomten”. Direktiv saknas för eventuell högstadieskola. Möjlighet finns att
utöka föreslagen skoltomt. Enligt de uppgifter som UAF lämnat finns i dagsläget
utrymme i de två högstadieskolorna i Visby för att klara ett bedömt ökat
elevantal.



Två stora vägar på varsin sida om skoltomten – är det bra
Skoltomten har givits ett centralt läge på lång sikt. Upptagningsområdet
kommer så småningom att vara hela Visborgsområdet och placeringen innebär
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att de flesta av framtida bostäder får mindre än 1 km till skolan. Läget intill två
huvudgator innebär en god angöring till förskola/skola både avseende
bil/kollektivtrafik men framför allt via de gång- och cykelvägar som förslås längs
huvudstråken inom Visborgsområdet. Goda möjligheter finns också att vid behov
avlasta skolor söderut, t ex Västerhejde.
Övrigt


Viktigt med stadsdelscentrum - får dock inte konkurrera med Östercentrum
Centralt inom Regementsområdet ges möjlighet till ett enklare
stadsdelscentrum, ett nav, inom Visborg. Målet är inte ett fullskaligt centrum
utan en möjlighet att kunna samla funktioner som bidrar till en levande och
attraktiv stadsdel.



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



Gör Visborg till ett område som ”sticker ut” genom att prioritera det offentliga
rummet med cafeér, restauranger och mötesplatser
Strukturplanen har som målsättning att skapa förutsättningar för ovanstående.
Regionen har huvudansvaret för det offentliga rummets utformning vilket
innebär att det behövs en budget. Etableringen av caféer och restauranger sker
på privata initiativ och kan inte styras i strukturplanen och detaljplanerna.



Viktigt att ha med byggherrarna i ett tidigt skede
Byggherrarna har varit inbjudna för information och diskussion. I kommande
markanvisningar och detaljplaneläggningar blir byggherrar/exploatörer
inkluderade i enlighet med beslutad exploateringsprocess.



Transformatorstation/ställverk – var skall det lokaliseras
Ett ställverk skulle kunna placeras inom område föreslaget för verksamheter.
Ytor för verksamheter finns redovisade i strukturplanen. Dessa ytor är placerade
så att de lätt nås från de föreslagna huvudstråken för biltrafik.



Utrymningsvägar – viktigt med framkomlighet för utryckningsfordon
Säkerställs i kommande detaljplaner och bygglov. Räddningstjänsten deltar i
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plan- och 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 finansierats 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 obalans som råder mellan inkomster och utgifter på kort
sikt/över tiden har även 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.
Strukturplanen 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 bebyggelseutvecklingen 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 Toftavägen/
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 PÅ VISBORG
Kompletterande synpunkter/kommentarer av;
UAF: Försörjningsavdelning
KFF: Fritid/Anläggning
SBF/TKF: Enhet Plan & Mark och stadsmiljö
Nuvarande förslag på placering av skoltomten – motivering





Närhet till både idrotts- och rekreationsområdet (ca 800 m) och naturreservatet Södra
Hällarna (ca 500 m).
Intill huvudstråk för gång- 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 (storlek jämförbar med Lyckåker, Norrbacka) samt
förskola (5 avdelningar).
UAF: Det bör eventuellt avsättas en större yta för möjlig expandering i framtiden. Skolan
behöver kunna bli en skola med tre paralleller och på ännu längre sikt kanske till och med fyra
paralleller. Detta är dock helt beroende på södra 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 Visborgs 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 lösning än om vi kan 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 första svaret.



Vem beslutar om Västerhejde skolas framtid och när? Hur ser beslutsgången ut?
UAF: Förvaltningen föreslår för Barn och utbildningsnämnden som sedan beslutar. Detta
1
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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 bör ligga i nära anslutning till skolan, dock med separat gård.
(Norrbacka/Storken är ett bra exempel).



Gymnastiksal. Storlek? Vad kostar en egen gymnastiksal? Bygga och drift? Olika årskurser
olika behov av lokal?
UAF: För en skola med 1-2 paralleller räcker det med en gymnastiksal av mindre storlek
motsvarande de vi har på de flesta befintliga skolor. Behoven förändras inte så väldigt
mycket inom spannet F-6 men det behöver finnas ordentligt med förråd för material samt en
bra takhöjd för de sporter som kräver. Det optimala skulle vara en hall som är delbar (behövs
i vilket fall som helst om det är tre paralleller) så att den på sikt även kan lösa behovet av fler
paralleller samt fungera som komplement till Arenahallen.

 SBF/TKF: Vid en jämförelse mellan att UAF hyr in sig i sporthallen med de åtgärdskostnader
som fordras för att den ska fungera som gymnastiksal, d v s förråd o dyl kommer
driftkostnaderna för UAF att bli ungefär desamma som om en gymnastiksal som den i
Gråboskolan byggs. Enligt UAF är en gymnastiksal typ Gråbo-skolan, som är delbar och med
fyra omklädningsrum, optimal för en två-/tre-parallellig mellanstadieskola för att möta olika
årskursers olika behov.
Gymnastiksalen vid Lyckåker är lite drygt 300 kvm och Gråboskolans är ca 600 kvm.
Kalkylmässigt kan byggkostnaderna för en gymnastiksal antas vara ca 25 000 kr/kvm vilket
leder till en ungefärlig byggkostnad om ca 7,5 respektive ca 15 Mkr. Driftkostnadsmässigt
innebär det en hyra (kapitalkostnader och drift- och underhållskostnader) om ca 675 000
respektive 1 350 000 kr.

 Kostnad markköp för skoltomt? Antal villatomter som försvinner? Infrastruktur?
SBF/TKF: Om läget för skolan blir i anslutning till arenahallen kommer 30-35 villatomterna att
försvinna i detta läge. Inlösen av mark från PEAB blir en förhandlingsfråga men kan
uppskattas till 4-5 Mkr. Att flytta skolan till ett läge närmare arenahallen innebär att en
annan mer trafiksäker gatustruktur måste byggas i området till skolan. Därutöver måste en
mer trafiksäker övergång byggas vid korsningen Sandhedsvägen/Regementsgatan. Något
som inte är kalkylerat. Eftersom detta inte har planerats är det svårt att ha en uppfattning
vad kostnaderna för de här åtgärderna blir. Beroende på vilken trafiksäkerhetsnivå som väljs
handlar det troligtvis om 2-3 Mkr.
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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 inom gränsen för promenad/cykel.



Ny högstadieskola? Finns behov? I så fall när? Vem beslutar? Integreras med F-6 eller eget
område?
UAF: Tveksamt. Vi ser det som en bättre lösning att utöka verksamheterna i Södervärn och
Solbergas skolor.

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 och dessvärre inte ”förhandlingsbar” då timplanen kräver ett visst antal timmar. Vi
har också problemet med säkerheten då Arenahallen är en allmän plats medan ”skolor” 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 och sätter hyra tillsammans med Tkf.
KFF: Billigast för UAF är att hyra löstimmar för 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 prioriteras, utifrån projektdirektivet bakom
sporthallen.



Behov av tillgång till arenahallen för andra skolor på ön, friluftsdagar mm?
UAF: Den tillgången är absolut önskvärd ur perspektivet alla skolor på ön då det skulle berika
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idrottsundervisningen ur vissa perspektiv. (T ex större turneringar och friluftsdagar).



Idrottens behov av tillgång till arenahallen dagtid vardagar?
KFF: Idrottsgymnasium av olika slag är potentiella förhyrare dagtid, behovet ses som
begränsat idag med anledning av arenahallens placering långt bort från Wisbygymnasiet.
Bokningar förekommer dock. Elitföreningarna har 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 nästan som en omöjlighet. Kostnad för eventuell ombyggnation måste besvaras
av TKF.
KFF: Förrådsmöjligheter saknas idag. Behöver lösas med tillbyggnad om aktuellt. Idrotten
kommer högs sannolikt inte att acceptera att arenan får gymnastiksalskaraktär. 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 arenahallen som gymnastiksal saknas i hallen. För att fungera som gymnastiksal måste arenahallen 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. Kostnadsmässigt kostar en
utbyggnad ca 20 000 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. Man måste dock beakta att antalet elever som behöver skolskjuts avsevärt skulle
öka vilket vore olyckligt.
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Bilaga a


2016-03-01
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” är att föredra, d v s att föräldrar lämnar av och sedan fortsätter på sin väg
mot företrädesvis Visby.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 10

Miljöprogram och socialt program för
Visborg
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 62
• Ledningskontoret 2016-03-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 62
Au § 70

Miljöprogram och socialt program Visborg
KS 2011/244

- Ledningskontoret 2016-03-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Miljöprogram och socialt program för Visborg, liktydigt med Hållbarhetsprogram
för Visborg, godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/244

Ledningskontoret

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
Hållbarhetsprogram för Visborg, 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 tjänsteskrivelsen daterad
22 maj 2015.
Regionstyrelsen godkände 4 juni 2015 (RS§212) informationen 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
regionstyrelsesammanträdet 7 april 2016. I samband med detta föreslås
regionstyrelsen som separat punkt även godkänna Hållbarhetsprogram för Visborg och
förklara att ledningskontorets deluppdrag i beslut KS §49 2011 kring miljöprogram
och ett socialt program för stadsdelen Visborg är slutfört.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Samhällsbyggnadsenheten

Ärendenr KS 2011/244
Handlingstyp Program
Datum 22 maj 2015

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

1. Visborg – en stadsdel i utveckling

Visborgs historia, fysiska och juridiska förutsättningar i form av
ägarförhållanden, fastighetsindelning, befintligt vägnät och bebyggelse, geologi,
topografi med mera samt de planförutsättningar som området ges i Fördjupad
översiktsplan för 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 befolkningsutvecklingen på
Gotland i allmänhet och Visby i synnerhet är den avgjort mest styrande faktor
för i vilken takt exploateringen av Visborg 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 marknadsförutsättningarna för Visborg har beställts av projektgruppen för Visborg och resulterat
i en marknadsanalys1. Rapporten har arbetat med tre scenarier när det gäller
befolkningsutveckling och bostadsbehov. ”Normal” – baserad på faktisk
1

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 till 2,0/bostad och totala
antalet bostäder inom Visborgsområdet till cirka 3 500.
I tabellen nedan redovisas några nyckeltal för de tre scenarierna.
Scenario

Normal
Program
Vision 2025

Befolkningsnetto
2011–2025
+ 1 302
+ 4 755
+ 7 731

Behov bostäder
2011–2025 (st.)
651
2 378
3 866

Exploateringstid
Visborg (år)
165
45
30

Som framgår av tabellen varierar exploateringstakten kraftigt. Oberoende av
vilken väg befolkningsutvecklingen på Gotland tar, 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 ungefär 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 ledningskontorets 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 tjänsteskrivelse heter det att
”Det är av stor vikt att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet förverkligas i utbyggnaden av Visborgsområdet. Ambitionen är att
Visborg skall utvecklas till 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. I detta ligger bland annat skapandet av en
infrastruktur med miljöanpassade transportsystem, lättillgängliga och attraktiva gångoch cykelstråk samt tillgång till bostadsnära grönområden för naturupplevelser, fysisk
aktivitet och rekreation. I skapandet av den goda livsmiljön ingår även utbyggnaden
av den sociala infrastrukturen med förskolor, skolor, äldreomsorg och annan allmän
liksom kommersiell service för livets olika skeden. Här är kvalitet och tillgänglighet
centrala begrepp i målet att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö.”
I regionstyrelsens beslut fick ledningskontoret uppdraget att utarbeta förslag till
ett övergripande miljöprogram och ett socialt program för stadsdelen.
Uppdraget har tolkats 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 Hållbarhetsprogram för Visborg.
Socialt perspektiv
De övergripande målsättningarna på det sociala området har varit att få ett
helhetsperspektiv 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,
jämställdhet, tillgänglighet 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.
Metoder såsom sociotopkartering, barnhälsokonsekvensanalyser,
hälsokonsekvensbeskrivning, genom vardagslivskartläggning och
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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.
Miljöperspektiv
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 utfärda slutbevis om det skulle vara så att exploatören inte
fullföljt vad som avtalats.
Miljöbyggprogram fungerar förutsätter också ett högt byggtryck och en
konkurrenssituation mellan olika 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 klart att regeringen förberedde en skärpning av
lagstiftningen i syfte att ytterligare klarlägga rollfördelningen mellan stat och
kommun när det gäller byggprocessen.
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Frågan om Region Gotlands miljöbyggprograms, Program för miljöanpassat och
resurseffektivt 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
hållbarhetsprogrammet för Visborg på de områden Region Gotland inte hade
rådighet.
Ledningskontoret gjorde i april 2012 bedömningen att det bästa alternativet var
att upphäva Program för miljöanpassat och resurseffektivt 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.”
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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 teknik. 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, vilket 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 klimatpåverkan 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 teknik 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 befintliga. 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
befintliga 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. Vilka 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 Visborgs och Gotlands del är det naturligt att
vidareutveckla redan existerande hållbarhetsprojekt kring exempelvis lokal
energiproduktion eller fossilfria lokaltransporter.
De följande programområdena har valts ut för att de utgör ett urval av de
viktigaste 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 ekonomiska
faktorer, hela tiden kommer att öka.
Åtgärder för att begränsa klimatpåverkan och anpassningar till ett förändrat
klimat har avsiktligt inte gjorts till egna områden, utan är faktorer som ska
beaktas inom samtliga områden.
Ett perspektiv som inte heller finns 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 fysiskt 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 viktigt att utvecklingen av stadsdelen harmonierar med det regionala
utvecklingsprogrammet 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.

8 (23)

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
Gotland rådighet över, andra inte. Under stadsdelens långa utbyggnadstid
kommer gränserna för vad som är möjligt att göra kontinuerligt ändras; både
lagstiftningsvägen och som frivilliga åtaganden.

4.1 Övergripande mål för den regionala utvecklingen på Gotland
De övergripande målen för den regionala utvecklingen på Gotland finns
beskrivna i det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025, där mål inom
folkhälso- respektive miljöområdet utgör två av de fem övergripande målen:
–
–

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland 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 2.
Byggnader har lång livslängd, det går oftast lång tid mellan genomgripande
renoveringar, nyproduktion är mycket kostsam etc. Det gör att det är viktigt att
diskutera bostäder ur ett livscykelperspektiv. Den som enbart diskuterar
markpriser och byggkostnader förbiser lätt att några få procent på
produktionskostnaderna i syfte att exempelvis spara energi har en relativt
snabb återbetalningstid, speciellt jämfört med byggnadens tekniska livslängd.
Region Gotlands övergripande Miljöprogram för Ekokommun Gotland 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 teknikval och aktivt miljöarbete för
att inte bidra till skador på människors hälsa, natur, kulturarv eller ökad
klimatpåverkan.
Vid ny- och ombyggnation utformas bebyggelse så att den blir så
miljöanpassad och energieffektiv som möjligt utifrån vad känd teknik
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 perspektiv
Gotlands vision är att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsa är
centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.
Hur vi människor mår påverkas av olika faktorer som till exempel
uppväxtvillkor, utbildning, arbetsliv, kultur och fritidsutbud, socioekonomiska
villkor, bostadsförhållande och fysiska miljöer. Ansvaret för att skapa dessa
hälsofrämjande miljöer, där människor får möjligheter och förutsättningar 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
utveckla 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 befolkningen. När det gäller barn så råder de inte över sina
levnadsomständigheter och är därför särskilt utsatta när skillnader i sociala
förhållanden påverkar deras förutsättningar 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 ojämlikheten 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 funktionsnedsättning 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 drygt

10 (23)

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 Vision om Visborg som en hållbar stadsdel med människan i centrum
I utvecklingsplanen för Visborg (2008-06-03) finns ett att antal utgångspunkter
för stadsdelen: En sådan är att skapa bostäder och miljöer som vänder sig till
alla. Visborg 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 utvecklas 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.”// ”Bebyggelsen skall utformas så att den blir så miljöanpassad och
energieffektiv som möjligt.”
Det kan ändå vara värt att uppmärksamma att det kan finnas 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 målkonflikt 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/m2 (Boverket). Femton år senare var den
genomsnittliga byggkostnaden för flerfamiljshus i länsområde III (med
storstäder undantagna), som Gotland tillhör, 23 028 kr/m2 (2009), vilket
innebär en ökning med 126 procent. Riksgenomsnittet (även inkl.
storstadsregionerna) var 2010 30 067 kr/m2.

Vilken samlad ambitionsnivå som ska väljas på stadsdelens hållbarhetsprofil är
därför viktigt att klarlägga, liksom att få en uppskattning om hur mycket
merkostnaden blir för olika nivåer av miljöanpassning, både på fastighets- och
stadsdelsnivå.
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Till resonemanget måste också kopplas hur mycket av individernas
miljöbelastning 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. I klartext 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 av en 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 olika mycket under livets olika faser. Bostadens
miljöprestanda och den fysiska miljöns utformning (cykelmöjligheter,
kollektivtrafikutbud med mera) kan förstärka eller utjämna detta mönster.
Det skulle kunna legitimera att samhället aktivt planerar för att det byggs inte
bara olika typer av bostäder (friliggande, radhus, flerfamiljshus etc.), att dessa
har olika upplåtelseformer (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 konkurrensfördel, utan att för den skull bli exkluderande 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 utvecklingsplanen för Visborg, att
”kunna erbjuda attraktiva prisvärda bostäder för ungdomar och andra grupper
med begränsade ekonomiska resurser”. Möjligheten bör därför öka för denna
grupp att kunna söka och finna 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 olika 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 Visborg. 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 Barnperspektiv
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 finns 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 motorik och koncentrationsförmåga,
färre 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 trafikbarriärer har det en stor betydelse för dem. För att få in
barnperspektivet 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 vilken
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. Målbild energi

Energiområdet är centralt i alla stadsdelsutvecklingsprojekt, både när det gäller
renoverings- och nybyggnation. Tack vare en mycket snabb utveckling på
området finns 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/m2 och år, vilket är under en tredjedel så mycket energi
som den genomsnittliga förbrukningen i hela GotlandsHems
fastighetsbestånd (159 kWh/m2 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 elvärme 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 förbrukar ska vara förnybar,
stadsdelens byggnader ska vara klimatneutrala under driftsfasen, det kravet kan
givetvis utsträckas till hela byggnadens livslängd (dvs. inkl. 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 flödesnod 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 olika 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 möjligt –
förbereda stadsdelen för morgondagens. Strategin kommer inte att vara unik;
det handlar om att i tur och ordning minska produktion och konsumtion,
reducera avfallsmängderna, återanvända, materialåtervinna 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 godstransportkedja, ställs problematiken på sin spets.
Visborgs 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. För att det
ska bli verklighet måste man kunna lämna de vanligaste vardagsfraktionerna 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, elektronik med mera ska
kunna lämnas. Först när man har skrymmande 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 Visborg 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. Å 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 klimatpåverkan. Nästan hela denna ökning skulle räknas som
trafik genererad på grund av tillkomsten av Visborg, eftersom trafiken in till
staden från västra Gotland inte beräknas öka i lika hög grad.
För att 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
promenadvänliga vägar. Gröna korridorer/stråk kan förebygga att stora
trafikleder som Toftavägen och Visbyleden 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; bilköerna
bromsar storstädernas ekonomiska tillväxt. Köpenhamn har exempelvis målet
att hälften av stadens innevånare ska cykla till jobbet 2015.
Främsta sättet att motverka en ytterligare utglesning av Visby är att följa
utvecklingsplanens intentioner, dvs. se till att stadsdelen Visborg i så hög grad
som möjligt får ett ”eget liv”, vilket 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 cykla med högre
hastighet utan att utsätta fotgängare för faror, dels i framtiden tillåta trafik med
andra typer av lågfartsfordon (< 30 km/h), ett segment som för stadsmiljöer
troligtvis kommer att växa och utvecklas 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 som inte finns inom stadsdelen. Bilen används mer än
varannan gång vi gör en s.k. huvudresa på Gotland (52 procent) 3, vilket är i
nivå med riksgenomsnittet. Bilpooler ska stimuleras och det är viktigt att ta
3
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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 olika typer av fordon.
Det ska vara lätt att klara 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 cyklande 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 (riktlinjer Föp
Visby, kap 3).
Det gotländska samhället underlättar och ger förutsättningar för
hälsosamma levnadsvanor (ur Folkhälsopolitiskt program).

8. Målbild inomhusmiljö

Som boende påverkas man av en rad faktorer som har med bostadens fysiska
och kemiska miljö att göra. Faktorerna, allt från 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 kostsamma att förändra. Flera faktorer kan samverka;
exempelvis halten emissioner från byggmaterial, inredning och lösöre hänger
samman med ventilationssystemets kapacitet och konstruktion. Den allt mer
”kemikaliserade” hemmiljön 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 Visborgs 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 fält 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 marknaden 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
miljömärkningen 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 arbetsmiljölagen.
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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
i.
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 rikt 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 kvalitéer.
De gemensamma parkytorna ska utformas så att den biologiska mångfalden
gynnas. Det gäller givetvis även tomtmark, 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 styrdokument:
•

•
•

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, liksom
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 olika
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. Målbild mötesplatser och tillgänglighet

Planering av den offentliga miljön ställer också krav på ett jämställdhetsperspektiv
där man ger kvinnors och mäns erfarenheter av vardagsliv och arbete lika
värde i planeringsprocessen och utformningen av olika 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 kollektivtrafikförsörjning. 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 finns 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 minst viktigt
för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning som är beroende av en
väl fungerande infrastruktur för att få 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 välmåendet 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 Hållbarhetsprogram för Visborg i
första hand ska utgöra en visionär grund för arbetet med strukturplan för
stadsdelen. Strukturplanen kommer att kunna sätta operativa mål för det
kommande detaljplanearbetet inom stadsdelen, mål på områden Region
Gotland har rådighet över. De operativa målen ska säkra att de övergripande
politiska målsättningarna för stadsdelen uppfylls. De två dokumenten –
Hållbarhetsprogram för Visborg samt Strukturplan – direktiv för arbetet med
stadsbyggnad inom Visborgsområdet 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 exploateringsföretag som kommer att bjudas in
till markanvisningar och bebygga området. Ett frivilligt bruk av
miljöcertifiering kommer att uppmuntras.
Hållbarhetsprogram för Visborg 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 av en för ändamålet bildad
arbetsgrupp bestående av processchef Harald Gröttvik, planarkitekt Eva
Werkelin, stadsarkitekt Sven Hedlund, planeringsstrateg Jan von Wachenfeldt,
folkhälsostrateg Cora Juniwik och ekostrateg Jonas Nilsson (projektledare).
Arbetet skedde i nära dialog med dåvarande plan- och bostadskommittén och
rapporterades 9 juni, 6 september respektive 6 december 2011. Programtexten
genomgick en mindre revidering inför strukturplanens politiska behandling i
maj 2015.
Eftersom utbyggnaden av Visborg efter strukturplanens antagande med stor
sannolikhet går in i ett linjearbete, finns idag inga kända resurser avsatta för att
hålla Hållbarhetsprogram 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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Del av Artilleriet 1:33, kv. Sergeanten,
förslag till detaljplan, antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 63
• Ledningskontoret 2016-03-08
• Byggnadsnämnden 2016-03-08, § 35

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 63
Au § 71

Detaljplan. Del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten), antagande
RS 2014/395

- Ledningskontoret 2016-03-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Detaljplan gällande del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten) antas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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 Visbyområdet (antagen i dec 2009) förutom att, i samråds- och granskningsförslagen, föreslagen markanvändning i den östra delen av planområdet ändrats från
bostäder till verksamheter och småindustri.
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 samråd med exploatörerna.
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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. RS 2014/395

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

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 planområdet 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 planområdet 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 motsvarar en utökning av byggytan med ca 15 %.
Planområdet 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-fältet 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 barnperspektiv. 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 samråd 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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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 Krookska dungen negativt. Ett område i anslutning till
bostadsområde i kvarteret Adjutanten söder om Stora Törnekvior 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
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kapital för framtiden.
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. 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 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

__________________________________________________________________________________
9 (19)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2013/688
Del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fl)
2015-10-21 rev 2016-03-08
____________________________________________________________________________________________

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. 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.
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.

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 östligaste kvarteret för bostäder längs Stora Törnekvior tas
kryssmark bort mot Wilhelmina Skogs gata. Parkeringsområdet flyttas. 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.
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Utgifter
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
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ändamål.
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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Ärendenr. 2013/688
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2016-03-08

Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten m.fl.), 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 får ges innan arkeologiska utredningar
och eventuella undersökningar har gjorts har lagts in.
Ny bestämmelse ”p4 Minst 50 % av byggnaderna ska placeras utmed förgårdslinje mot gata”
inom område söder om Stora Törnekvior.
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 A7-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 granskningsförfarande erfordras.
Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2015-10-21 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos Region Gotland 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 samrådsredogörelse.
Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1 – G5).
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Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Synpunkter/Åtgärder
Inkommande
datum
Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Trafikverket
Relevanta trafiksiffror och en redovisning av hur områdets trafikalstring bedöms påverka det
2015-12-11
statliga vägnätet saknas.

G1

Riksintresseprecisering av Visby flygplats har gjorts och är i det närmaste färdigt för beslut.
Riksintressepreciseringen bygger på nya flygbullerkurvor från Swedavia. Enligt
granskningshandlingen framgår att gränsen för bostadsområdet kommer att flyttas österut
om de nya flygbullerkurvorna blir beslutade. Då kommer närmaste bostadsområde att
hamna drygt 400 meter från väg 148. Trafikverket önskar en redogörelse av huruvida
buller från väg 148 i det fallet påverkar de planerade bostäderna.
Om en revidering av gränsen för bostäder görs anser trafikverket att ett nytt
granskningsförfarande ska ske så att det finns möjlighet att inkomma med synpunkter på
ändringarna. Vid ett nytt granskningsförfarande önskar trafikverket att frågan om
detaljplanens trafikpåverkan på det statliga vägnätet samt väg 148:s eventuella
bullerpåverkan på planområdet analyseras och redovisas. Utan efterfrågade analyser samt
säkerställt genomförande av lösningar på eventuella problem anser inte Trafikverket att
detaljplanen ska gå vidare för antagande.

Samhällsbyggnads- Enligt Trivektors trafikanalys för Visby, rapport 2008:06, kommer Stora
förvaltningen
Törnekvior att trafikeras av ca 2800 bilar/åmd. En beräkning visar att
belastningsgraden från A7-området mot cirkulationsplatsen vid
Skarphällsområdet blir 0,37. God standard är belastningsgrader under 0,6.
God standard uppnås med god marginal. Samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att påverkan på väg 148 har utretts i Trivektors trafikanalys och i den
fördjupade översiktsplanen för Visby. I gällande detaljplan för Visby
Stenhuggaren 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 finns stora byggnader som effektivt avskärmar
bullret. Bullerberäkningar visar att trafikbuller från väg 148 uppgår till 43 dBA
ekvivalent nivå och 43 dBA maxnivå vid de bostäder som kan byggs längst
österut. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även om bostadsbebyggelsen
tillåtas ca 480 meter från vägen uppnås rekommenderade trafikbullervärden
med god marginal.
Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Länsstyrelsen
2015-12-14
G2

Ett förslag till detaljplan är utställt för granskning enligt 5 kap. 22 § PBL (2010:900).
Förslaget innehåller planbeskrivning, genomförandebeskrivning, översiktlig miljöteknisk
markundersökning, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt
länsstyrelsens bedömning innebär att:
 ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
 en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
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strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller
en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Av Region Gotlands utlåtanden över yttranden och synpunkter som inkommit under samrådet
framgår att revideringar av förslaget har genomförts efter samrådet. Bl.a. har området för
skola/förskola och småhustomter (kvarteret Malajen m fl.) hanterats i en egen detaljplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är enligt Region Gotland att möjliggöra byggande av ca 300 bostäder i
form av olika hustyper och boendeformer. I planområdets östra del som är beläget inom
flygbullerstört område möjliggörs för olika verksamheter, hotell, handel, kontor och småindustri.

Gällande planer

För området finns en fördjupad översiktsplan för A7-området antagen 1996-02-12, vilken
bedömdes ha aktualitet när den fördjupade översiktsplanen för Visby ”Hela Visby” antogs
2009-12-14. I planen angavs för området bostäder, där skola, barnomsorg och gruppboende
kan integreras.
Planen avviker från den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen 2009-12-14) eftersom
flygbuller inte möjliggör bostadsbyggande i östra delen av området. I den fördjupade
översiktsplanen visas en illustration med möjlighet till ca 500 lägenheter på A7-fältet i form av
radhus, villor och flerfamiljshus. Avgränsningen för området för bostäder har ändrats och i den
östra delen har verksamhetsområdet utökats västerut.
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Behovsbedömning MKB

Region Gotland har gjort bedömningen att en miljöbedömning inte krävs, utan anser att den
översiktliga miljökonsekvensbeskrivningen för A7-området som gjordes 1994 fortfarande är
aktuell. Länsstyrelsen instämmer i Region Gotlands bedömning.

Eventuella kvarstående synpunkter från samrådet

Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet framfört synpunkter gällande förorenade områden och
buller. Sedan samrådet har Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagits. Det är inte självklart om förordningen ska tillämpas på planer som påbörjats före
2015-06-01 men länsstyrelsen anser att det inte finns någon anledning att utgå från några
andra värden för buller än de som anges i förordningen eftersom det är ett ställningstagande från
lagstiftaren över vilka nivåer som är gällande för bostadsbyggande.

Förorenad mark och sediment

Länsstyrelsen har i plansamrådet påtalat att man anser att förorenad mark i anslutning till
samtliga tre kända f.d. skjutbanor i området (MKG 012, MKG 013 och MKG 014) skall
saneras. Av planbeskrivningen framgår att sanering pågår, med åtgärdsmål att föroreningshalter
ska understiga det generella riktvärdet för känslig markanvändning. Länsstyrelsen förutsätter
att av tillsynsmyndigheten godkänd sanering till åtgärdsmålet har genomförts innan planen tas i
anspråk och byggnationer påbörjas.

Trafikbuller

Enligt 3 § Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande bör buller från vägar
inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att bullret
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
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Om ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids bör enligt 4 § minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om maximal ljudnivå vid uteplats om 70
dBA överskrids, bör enligt 5 § förordningen nivån inte överskridas med mer än 10 dBA
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Enligt planförslaget kommer den ekvivalenta ljudnivån att uppgå till 55 dBA och maximal
ljudnivå uppgå till 71 dBA vid fasad, för bebyggelsen längs Stora Törnekvior. Förordningens
riktvärden kommer därför att överskridas med 1 dBA när det gäller maximal ljudnivå.
Enligt förordningen får överskridande av maximal ljudnivå om 70 dBA inte ske med mer än
10 dBA och inte mer än fem gånger per timme, dag- och kvällstid (06.00-22.00).
Länsstyrelsen finner ingen information i planen eller underlaget till planen som visar om detta
uppfylls. Länsstyrelsen bedömer dock att överskridandet av riktvärdet beräknas bli litet (1
dBA) och kan godtas eftersom planen medger att uteplats anordnas på gårdssida där husens
placering avskärmar trafikbuller. Att detta bör beaktas vid lovgivningen kan läggas till i
planbeskrivningen.

Angående eventuella ändringar av planförslaget efter granskningen
På sidan 15 i planbeskrivningen öppnar Region Gotland för att innan antagande av
detaljplanen möjliggöra för att fler bostäder kan byggas innanför max 70 dB(A) kurvan från
Luftfartsverket (2005). Ändringen skulle innebära att tomten för hotell/kontor även medger
bostäder, att området för odlingslotter flyttas ca 50 meter österut och angränsande bostadsområde
utökas ca 50 meter, samt att kryssmark inom ett kvarter för bostäder tas bort. Av texten
framgår att nya kurvor har tagits fram av Swedawia baserat på Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggander (SFS 2015:216) men att Region Gotland inväntar tillämpningen av dessa
tills länsstyrelsen har tagit ett beslut. Länsstyrelsen ställer sig frågande till vilket beslut från
länsstyrelsen som Region Gotland inväntar. Länsstyrelsen inväntar att Trafikverket ska besluta
om riksintresseprecisering för Visby flygplats.
Baserat på Trafikverkets yttrande om att gällande regelverk för flygbuller ska tillämpas (se
bifogat) öppnar för att ett ökat bostadsbyggande i området kan vara möjligt ur
flygbullersynpunkt. Dock är det inte detta förslag som är utställt för granskning och
länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att ändra planen mellan granskning och antagande. Det
är mer lämpligt att utföra ett nytt granskningsförfarande för hela eller delar av planen.

Annan lagstiftning som berörs
Kulturmiljölagen
Inom området pågår det omfattande arkeologiska utredningar och undersökningar.
Det område som anges som prickat, område 1 (se karta sidan 6), har undersökts och här
påträffades omfattande boplatslämningar i form av huskonstruktioner och fyndmaterial som
keramik och ett svärd.

Område 2, den del av den enligt planen planerade parkmarken som ligger närmast område 1
ska inte komma ifråga för röjning och avverkning i samband med etablering av parkmark.
Området måste skyddas i detaljplanen eftersom det inte undersökts arkeologiskt.

I samband med utredning och undersökning under hösten 2015 inom delar av området,
område 3, har omfattande kulturlager konstaterats. Vid länsstyrelsens fältbesiktning i slutet
av november 2015 meddelade arkeologerna på Gotlands Museum att kulturlagren kan sägas
vara helt unika för Gotland. De är ovanligt kraftiga och kan visa på två olika tidsskikt.
Eftersom fastigheterna har varit föremål för en markansvisningstävling och försäljning har

5
länsstyrelsen har fått en tidsfrist att t.o.m. 31 maj 2016 för att låta ta bort de omfattande
arkeologiska lämningarna.
Resterande områden som föreslås för exploatering, söder om Ada Blocks gata samt söder om
Stora Törnekvior, är fortfarande inte utredda arkeologiskt. Det finns indikationer på att
områdena hyser omfattande arkeologiska lämningar.
Eftersom stora delar av planen inte är arkeologisk utredd är det omöjligt att bedöma
omfattningen och tidsåtgången på nödvändiga arkeologiska utredningar och undersökningar. Det
är väldigt viktigt att denna typ av fornlämningar undersöks på vår, sommar eller höst. De
riskerar annars att ta skada i samband med till exempel frost. Länsstyrelsen anser därför att
detaljplanen inte bör antas i sin helhet innan de arkeologiska utredningarna för hela området är
färdigställda. Detta för att det ska vara utrett att alla byggrätter kan nyttjas. Eventuella
fornlämningar måste det tas hänsyn till genom skydd i planen eller borttagande.

Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10 PBL

Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, strandskydd, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer. Dessa
frågor kan leda till att Länsstyrelsen, enligt 11 kap. 10 § PBL, senare prövar Region
Gotlands beslut att anta den aktuella detaljplanen.
I sin nuvarande utformning är planförslaget förenligt med länsstyrelsens
prövningsgrunder. Dock råder det en osäkerhet i om alla byggrätter kan nyttjas fullt ut
på grund av att de arkeologiska utredningarna inte är färdiga.
Länsstyrelsen har i detta yttrande inte tagit ställning till om en eventuell utökning av
bostäder är förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder.

6

Samhällsbyggnads- Enligt länsstyrelsen kan områdena söder om Ada Blocks gata och söder om
förvaltningen
Stora Törnekvior som inte är utredda arkeologiskt kan hysa omfattande
arkeologiska lämningar. Efter underhandskontakt med länsstyrelsen har
detaljplanen kompletterats. Detaljplanen har reviderats. En ny bestämmelsen
anger att bygglov inte får ges innan arkeologisk utredning och eventuell
undersökning har gjorts. Bestämmelsen gäller inom hela planområdet.

Trafikverket 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. Se sidan 7.
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Granskningsförslag 2015-10-21

Regionstyrelsen
2015-12-16
G3
Lantmäteriet
2015-12-10
G4

Reviderat förslag 2016-03-08

Tillstyrker planförslaget.
Ingen erinran.

Tekniska nämnden Avsnittet om dagvatten kan utvecklas och förtydligas, rörande vad som ska infiltreras och
2015-01-27
vad som ska ledas bort samt placering och funktion för fördröjningsmagasin, infiltrationsytor
G5
och våtmarker.
Samhällsbyggnads- Regionen arbetar med att hitta den optimala lösningen för dagvattenförvaltningen
hanteringen. Exakt placering av infiltrationsytor och fördröjningsmagasin
utreds. Beskrivningen har förtydligats.

Visby den 8 mars 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 12

Bemötande av HBTQ-personer inom
ansvarsområde hälsa och sjukvård.

Motion av Johan Thomasson m.fl. (L)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 66
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-03-01
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-10, § 179

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 66
Au § 74

Motion. Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och sjukvård
RS 2015/620

- Motion 2015-10-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-10 § 179
- Ledningskontoret 2016-03-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås i punkterna 1, 2, 5 och 6.

•

I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Johan Thomasson, Amy Öberg, Ulf Klasson och Lena Grund, samtliga (L), yrkar i en motion
angående Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområdet Hälsa och
sjukvård om:
1. Program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarområde
Hälsa och sjukvård ska tas fram,
2. Program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram,
3. Säkerställande 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. De nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och
omsorgsgivare oavsett ägarstruktur,
5. Vid webbtidbokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium och att ska då
endast visa de tider där den mottagningen har HBTQ-kompetens,
6. 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.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå avslag för
motionens yrkande i punkterna 1, 2, 5 och 6. I övrigt föreslås att övriga yrkanden anses
vara besvarade med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Yrkande
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Johan Thomasson (L) yrkar bifall i motionens punkter 1-4 och att motionen anses
besvarad i punkterna 5 och 6.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer prosposition på yrkandena och finner att Stefaan De Maeckers
yrkande vunnit bifall och att regionstyrelsen alltså bifallit arbetsutskottets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 för att
förbättra situationen för dessa. Det står också att om ingen pratar om det behöver det ej hanteras. Nu
pratar om vi det för 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.
I 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 förändrat beteende och
förhoppningsvis även till förändrad attityd.
Vi förslår därför att ett program för 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 för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarsområde 'Hälsa
och sjukvård' ska tas fram
att ett program för 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

Ulf Klasson

Lena Grund

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/620
1 mars 2016

Veronica Hermann

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.
I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har lämnat motion till Regionstyrelsen (RS) angående
”Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområdet Hälsa och
sjukvård”.
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 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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/620

Bedömning

Ledningskontoret 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, inkl tjänsteskrivelse 2015-11-20 HSN 2015/483,
2016-02-10.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Ärendenr HSN 2015/483

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

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 Visborgsallén 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
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

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 klagomål 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. Nedan redovisas synpunkter utifrån ovanstående yrkanden.
Program för 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 fokusområde 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
verksamhetsåret 2016:
•

Föredrag/seminarium riktat till samtliga medarbetare om hur vården kan
utvecklas för att bättre möta patientens behov.

•

Inbjudan till dialogmöte för att skapa bra samverkande processer mellan ex.
primärvård, ungdomsmottagning, psykiatri och kvinnokliniken. Utifrån
identifierade möjligheter/hinder/problem anordna konsulterande
videomöten med expertis inom Stockholms läns landsting.

•

Distribution av utbildningsmaterial samt checklista för användning i
information och dialog vid ex. arbetsplatsträffar.

•

Plan för uppföljning i form av webbaserad enkät.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

De planerade kompetensinsatserna som beskrivs ovan kommer att erbjudas
alla vårdgivare inom den gotländska sjukvården.
Program för att uppmuntra till HBTQ-certifiering
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.
Säkerställa kompetens hos de medarbetare som särskilt möter våldtagna
Inom Akutmottagningen och verksamhetsområde gynekologi och obstetrik
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.
Webbtidbokning med möjlighet att välja tid då HBTQ-kompetens finns i verksamheten
Bokning av besök på vårdcentral är möjligt idag via 1177 Vårdguidens etjänster (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
mottagningar via nätet.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/483

Leif Ohlsson, Kvalitetsstrateg

HBTQ-central inrättas
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 finns 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
jämlikhetsperspektiv 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 sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 13

Tillfälliga bostäder för asylsökande inför
sommaren 2016. Motion av Eva

Nypelius (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 67
• Motion 2015-11-23
• Ledningskontoret 2016-03-04

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 67
Au § 75

Motion. Utreda boendelösningar för asylsökande inför sommaren
2016
RS 2015/740

- Motion 2015-11-23
- Ledningskontoret 2016-03-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motion gällande utredning av boendelösningar för asylsökanden inför sommaren
2016 anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Eva Nypelius (C) har lämnat in en motion kring boendelösningar för asylsökanden. Man
konstaterar att den upphandling av boende för asylsökande som Migrationsverket
genomfört, innebär att vissa av de anläggningar 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 boendelösningar, till exempel enklare boenden som snabbt kan
byggas upp inför sommaren, så att de asylsökande kan vara kvar på Gotland. Regionens
del skulle utgöras av att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygglov eller andra tillstånd
mm.
Region Gotland har allt sedan inledningen av den ökande flyktingströmmen till landet,
eftersträvat ett nära samarbete med Migrationsverket i frågor kring etablering och
lokalisering av asylboenden. I den ordning som nu råder har Migrationsverket i uppdrag
att i konkurrens upphandla boendeplatser i tillräcklig omfattning. Även ansvaret för att
hitta boende till de asylsökande som ska evakueras från de anläggningar där avtal
upphör under maj månad, ligger hos Migrationsverket.
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 åligger Migrationsverket.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Ledningskontoret anser därför att förslagen i motionen ska avslås och föreslår
regionstyrelsen att så besluta för vidare befordran till regionfullmäktige.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar att motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Bostadsutveckling / Tillfälliga boenden
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 boenden 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 bygglov 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

Ärendenr RS 2015/740

Ledningskontoret

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 boendelösningar för asylsökanden inför sommaren 2016 och föreslår
regionfullmäktige att avslå densamma.

Bakgrund

Centerpartiet har i regionfullmäktige lämnat en motion kring boendelösningar för
asylsökanden. Man konstaterar att den upphandling av boende för asylsökande som
Migrationsverket genomfört, innebär att vissa av de anläggningar 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 boendelösningar, till exempel enklare boenden som snabbt
kan byggas upp inför sommaren, så att de asylsökande kan vara kvar på Gotland.
Regionens del skulle utgöras av att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygglov eller
andra tillstånd mm.
Bedömning

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

Region Gotland
Ledningskontoret

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

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 14

Ökat och säkrat stöd till tjej- och
kvinnojourer. Motion av Elin Bååth (Fi)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-04-07, § 68
• Motion 2015-04-27
• Ledningskontoret 2016-02-19
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 § 59 (med bilaga 2015-03-31, § 31)
• Socialnämnden 2016-02-10 § 16

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15

Rs § 68
Au § 76

Motion. Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer
RS 2015/288

- Motion 2015-04-25
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 § 59
- Socialnämnden 2016-02-10 § 16
- Ledningskontoret 2016-02-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Elin Bååth (F!) föreslår att TROTS kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd samt
att kvinno- och tjejjourer på Gotland 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 ansvarar för det ekonomiska stödet till sociala föreningar dit
Kvinnojourerna räknas. Nämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
i samarbete med socialförvaltningen och ledningskontoret utreda stödet till sociala
föreningar (KFN 2015-03-31, § 31). Kultur- och fritidsnämnden avvaktar därför
slutförandet av utredningen och kommer därefter att avge yttrande om motionen.
Ledningskontoret bedömer i likhet med socialnämnden att regionstyrelsen bör invänta
resultatet av denna översyn som beräknas pågå under 2016. Frågan om stöd till kvinnooch tjejjourer bör ses i sammanhanget av stöd till socialt inriktade föreningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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
2015 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.
Därför 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

RS 2015/288
19 februari 2016

Katrin Rindlaug

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
tjejjourer bör ses i det sammanhanget.

Sammanfattning

Elin Bååth (F!) föreslår att TROTS kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd
samt att kvinno- och tjejjourer på Gotland 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 tjejjourer 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 tjejjourer på Gotland garanteras ekonomiskt stöd till
basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för anställda.
På Gotland finns 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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för det ekonomiska stödet till sociala föreningar
dit Kvinnojourerna räknas. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i samarbete
med socialförvaltningen och ledningskontoret utreda stödet till sociala föreningar
(KFN 2015-03-31, § 31). Kultur- och fritidsnämnden avvaktar därför slutförandet av
utredningen och kommer därefter att avge yttrande om motionen.
Socialnämnden har ingen möjlighet att ekonomiskt stötta specifika föreningar eller
ideella organisationer. Socialförvaltningen kan däremot teckna avtal med de kvinnooch tjejjourer som finns på Gotland, då gäller det köp av enstaka platser i skyddat
boende vid behov. Förvaltningen 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

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. Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat denna utredning i
samverkan med flera förvaltningar 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 tjejjourer bör ses i
sammanhanget av stöd till socialt inriktade föreningar.
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 föreningsbidrag är, som kultur- och fritidsnämnden
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 1Motion. 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

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
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Ärendenr SON 2015/210

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Etzner

Datum 2016-01-13

Socialnämnden

Socialnämndens inställning till ”M otion: Ök at och säk rat stöd

till k vinno- 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
tjejjourer 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 tjejjourer 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 tjejjourer 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 vikt för de familjer som
pga. våld eller annan problematik 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 viktigt.
Ekonomi

Socialförvaltningen ser inga möjligheter till att stödja ideella föreningar eller
organisationer ekonomiskt på så sätt som F! föreslår. Socialförvaltningen har dock
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Ärendenr

Region Gotland
Socialförvaltningen

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
fritidsförvaltningen, 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.
Socialförvaltningen 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
tjejjourer vid behov.

Marica Gardell
socialdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 15

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a)

Ny ersättare i Viltförvaltningsdelegation 2016-04-04 – 2017-12-31
(vakant och bordlagd från föregående sammanträde)
(M)

b)

Bernt Nord, Bäl Gane 850, 624 34 Slite
att inträda vid förhinder för Jan Edström

DBW:s trädgårdsstyrelse
•

De av fullmäktige valda ledamöter och ersättare avstår sina platser i DBW:s
trädgårdsstyrelse.

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-07

Rs § 73

DBW:s trädgårdsstyrelse
RS 2016/276

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

De av fullmäktige valda ledamöter och ersättare avstår sina platser i DBW:s
trädgårdsstyrelse.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

De av fullmäktige valda ledamöter och ersättare från socialdemokraterna, moderaterna
och centerpartiet avstår sina platser i DBW:s trädgårdsstyrelse.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Roland Anderssons medborgarförslag om bevattningsförbud. (Inkom 2016-0406) RS 2016/243
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Jane Martell medborgarförslag om papperskorgar med hundbajspåsar.
(Inkom 2016-04-08) RS 2016/253
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som komplement till
betalsäckar. (Inkom 2016-04-11) RS 2016/271
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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betal-soppåsar som komplement till
betal"-sopsackarna

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Agneta Enderberg
Kappelshamn Flenvikevägen 113
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Postadress

62455 Lärbro
E-postadress
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l dagsläget finns ju möjlighet att köpa en sopsäck som man kan avlämna på lämpligt ställe när man
använt den färdigt. Det är ju jättebra, men det borde finnas en kasse i mindre format att köpa (tänk
en rulle med påsar) som är lättare att ha med.
Kassen kan man exempelvis ha med i bilen, eller ta med när man åker till stranden eller andra
utflyktsställen och lämna av när den är full på lämpligt ställe vilket säkert skulle uppskattas och
användas av många. För vart gör man annars av skräpet när man är på semester? Att samla det i
bilen i en soppåse är bättre än att slänga det längs vägarna eller någon annanstans.
Papperskorgar finns ju knappast längre, och finns de så är de fulla och så ligger det massor av skräp
runtom. Dessutom lämnar en del sina hushållssopor där också.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-25

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
• Ulla Nilssons medborgarförslag om krav på vikarier i äldreomsorgens
sjukvård har utbildning RS 2015/483
• Socialnämnden 2016-02-10, § 24
• Medborgarförslag (inkom 2015-08-11)

Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Protokoll

SON § 24
Medborgarförslag. Krav på att vikarier i äldreomsorgens sjukvård har
utbildning
SON 2015/375
- Tjänsteskrivelse 1 februari 2016

Socialnämndens beslut


Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse.

Ett medborgarförslag från Ulla Nilsson lämnades över från regionfullmäktige till
socialnämnden den 7 september 2015. Ulla Nilssons förslag är att ställa krav på att
sommarvikarier inom äldreomsorgen ska ha utbildning.
Förvaltningen svarar i en skrivelse att vid all rekrytering av medarbetare till äldreomsorgen, även av vikarier till sommaren, söks i första hand undersköterskor. Det står
också i annonserna om sommarvikarier. På sommaren, när alla ordinarie medarbetare
ges möjlighet till semester, finns behov av över 500 vikarier till verksamheterna. Till
det finns det inte tillräckligt med utbildade vikarier, vilket innebär att man även har
vikarier som saknar undersköterskekompetens. Förvaltningen har därför två semesterperioder då verksamheterna bemannas med hälften ordinarie personal och hälften
vikarier.

Expedieras

Ulla Nilsson, Gisslause 24122, 624 53 Lärbro
Karl Risp, SOF
Registrator RS

Justerare:
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Handlingar till

Ärende 18-28

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lisa
Blochmanns (C) interpellation om vägbelysning på landsbygden.
RS 2015/813 (Bordlagd från föregående sammanträde)

•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Isabel Enström (MP) svar på
Elin Bååths (Fi) interpellation om miljögifter i avloppsslam
RS 2106/255

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Elin Bååths
(Fi) interpellation om åtgärder mot vattenbristen RS 2015/256
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Ulf Klassons (L) interpellation om tandvård för asylsökande RS 2016/257
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Ulf Klassons
(L) interpellation om tillfällig stängning av räddningstjänsten i Klintehamn
RS 2016/258

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Stefan
Wramners (M) interpellation om gymnasieskolans nya F-hus RS 2016/259
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Simon Härenstams (M) interpellation om Västerhejde skola och ITsäkerheten RS 2016/260
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Jonas Niklassons (C) interpellation om de nyanlända flyktingbarnen ingår i
det totala beräknade elevantalet RS 2016/261
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Ingemar
Lundqvists (M) interpellation om förekomst av polycykliska aromatiska
kolväten, s.k. PAH-oljor RS 2016/262
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om trafikflödesanalys och leveransstyrning i
Visby RS 2016/263
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om ett kommunalt skyltprogram RS 2016/262

Interpellation till

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Vägbelysning på landsbygden
Under 2015 gick tongångarna höga angående vägbelysningen på landsbygden. I
budgeten 2016 – 2018 öronmärktes fem miljoner om året för underhåll och
uppbyggnad, till glädje för många medborgare runt om på ön.
Mina frågor till Tommy Gardell är följande:
I vilken ände av ön börjar ni, hur långt har förberedelserna kommit och vad sker
under 2016

Fårö 2015-12-14

Lisa Blochmann
Centerpartiet

Interpellation:
Till:

Miljögifter i avloppsslam
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande

Det är av största vikt att hitta metoder för att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet
återförs till åkermarken, och ett sätt att göra det är att gödsla med avloppslam. Tyvärr finns det
också stora nackdelar med metoden - avloppslammet innehåller nämligen även en rad ämnen som är
skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är kadmium, som vi i
första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten exponering för att allvarliga
hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av miljögifter som exempelvis
flamskyddsmedel, som kan störa djurs och människors hormonsystem och orsaka cancer. I slammet
hamnar även läkemedel, som antibiotika och hormoner från p-piller.
Med detta som bakgrund säger bland annat Naturskyddsföreningen nej till spridning av
avloppsslam på åkermark, och rekommenderar andra lösningar för återförande av fosfor till
åkermarken.
Gotland har dock fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid
odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”.

Min fråga är därför:
- Hur säkerställs att miljögifter som kadmium, flamskyddsmedel, antibiotika och hormoner
inte sprids via avloppsslam som används på åkermarker?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

26-03-16

Interpellation:
Till:

Åtgärder mot vattenbristen
Tekniska nämndens ordförande

Vattenbristen på Gotland har oroat oss länge, och nu är läget värre än någonsin. Vi i
Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att de dricksvattentäkter som finns
värnas och nyttjas, att dricksvattnet tas till vara, och att avsaltning verkligen bara används
som ett komplement, som utlovat.

Med anledning av detta väcks en rad frågor:
1. Bästeträsk är en av Gotlands allra främsta dricksvattentäkter, från vilken det sker en stor
avrinning av drickbart vatten ut i Östersjön.
FRÅGA: Kan tekniska nämnden tänka sig att utreda möjligheten att ta tillvara avrinningen
av drickbart vatten från Bästeträsk?

2. Hösten 2014 avböjde regionen att köpa mark i Fröjel på vilken det finns en betydande
vattentäkt. Anledningen var att priset ansågs vara för högt. Frågan debatterades i fullmäktige
i november, där flera röster höjdes för att tekniska nämnden skulle fortsätta ta vattentäkten i
beaktning.
FRÅGA: Genomfördes det någonsin några förhandlingar med markägaren i Fröjel? Finns
det några planer på att uppta förhandlingar nu, med tanke den allt svårare vattenbristen?

3. Det har ställts krav om vattenbesparing på privatpersoner och jordbrukssektorn i form av
exempelvis bevattningsförbud. Men flera av de stora konsumenterna av kommunalt vatten
återfinns i industrisektorn.
FRÅGA: Har några krav om vattenbesparing ställts på industrierna?

4. Under de senaste tio åren har det ofta varit för höga nivåer av bekämpningsmedlet

bentazon i vattentäkten i Eskelhem och att Region Gotland därför inte använt vattentäkten
regelbundet. Men senast förra sommaren användes den, och det kan bli aktuellt att använda
den i sommar igen på grund av vattenbristen. Vattnet ska då spädas ut tills det når
gränsvärdena.
FRÅGA: Vad görs för att förhindra utsläpp av bekämpningsmedelsrester och andra
miljöstörande ämnen, som exempelvis bentazon?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

26-03-16

Klintehamn 2016-04-02

Interpellation: Tandvård för asylsökande
Till HSN:s ordförande Stefaan de Maecker

Vi vet att våra egna resurser inom Regionen inte helt räcker till för att klara situationen
för ensamkommande flyktingar. Jag har fått signaler av Gode Män att man alltid
hänvisas till Folktandvården med både akuta och andra tandvårdsproblem. Folktandvården har, vad jag vet, redan fullt upp.
Medveten om att det inte finns någon rikstäckande lösning på läkar- och tandläkarproblemet, så undrar jag varför inte en upphandling skett av dessa tjänster?
Min fråga är;
Kommer Region Gotland att upphandla tandvårdstjänster bland privata aktörer för
ovanstående målgrupp, bl.a. för att avlasta Folktandvården?

Ulf Klasson, Liberalerna

Klintehamn 2016-04-02

Interpellation: Tillfällig stängning av Räddningstjänsten i
Klintehamn
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Jag fick för någon vecka sedan höra att räddningstjänstens station i Klintehamn varit
stängd minst en vecka. Detta på grund av att räddningspersonalen (deltid) har haft
hög arbetsbelastning på stationen med stora övertidsuttag. Vad händer under en
sådan vecka?
Vi som bor i Klintehamn med omnejd känner stor trygghet i en mycket väl fungerande
enhet, som vid flera tillfällen gjort stora räddningsinsatser, inte minst genom snabba
ingripande vid olyckor.
Nu vet jag att TN tillsatt en utredning som skall se över hela räddningstjänstens
organisation. Denna utredning skall bli klar till slutet av året, men vad händer under
tiden?
Mina frågor är därför;
-

Kan detta hända igen att en räddningsstation helt plötsligt stänger under
kortare eller längre tid?

-

Har detta föregåtts av beslut i TN eller är det ett operativt ärende?

-

Blir medborgarna informerade att det skall hända?

Ulf Klasson, Liberalerna

Interpellation
Till:
Om:

Tekniska nämndens ordförande
Nya F-huset, hur går det?

Nya F-huset, hur går det?
Vi har via media fått kunskap om förseningar i projektet som ska ge Visby en ny
gymnasieskola, nya F-huset eller Sävehuset.
Rapporterna om förseningar ger inte vid handen om bygget håller budget.

Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Kommer projektet att hålla budget?
- Om inte vad har blivit dyrare?
- Hur mycket dyrare ser det ut att bli?

Stefan Wramner (M)

Interpellation
Till:
Om:

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Västerhejde skola och IT-säkerheten

Västerhejde skola och IT-säkerheten
Vi kunde den 11-12 mars läsa i tidningarna och höra på radio om hur 20 års elev- och
lärararbeten försvunnit från skolans server på grund av datorvirus. Tjugo (20) års
material. Det låter otroligt men verkar dessvärre vara sant.
Västerhejde skola har inte haft möjlighet att göra back-up. Västerhejde skola har inte
haft tillräckligt virusskydd. Västerhejde skola har inte varit kopplad till Region
Gotlands intranät.
Hur kan detta ens ske?

Mina frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande är:

-

Vems ansvar är detta?
Hur avser du att lösa problemet?
Vad har detta kostat?
Finns detta problem på fler skolor på Gotland?

Simon Härenstam (M)

Interpellation till Barn- och Utbildningsnämndens ordf. Brittis
Benzler (V)
Räknar vi med de nyanlända eleverna?
Flera gotländska skolor och förskolor har fått ett rejält tillskott
av elever den senaste tiden. Inflödet av ensamkommande
flyktingbarn och barn till familjer boende på
flyktingförläggningar har varit stort runt årsskiftet 2015-2016.
Jag har dock fått signaler om att de här eleverna inte alltid
räknas in när man anger elevantalet på skolorna. Jag undrar
därför följande:
-Hur ser fördelningen av de nytillkomna eleverna ut på våra
skolor och förskolor?
-Hur stort är elevantalet totalt på varje förskola och skola när
de nyanlända barnen är inräknade?
-Räknar förvaltningen med dessa elever när den planerar för
framtiden?

Hablingbo 2016-04-04

Jonas Niklasson

Interpellation
Till
Om

Tekniska nämndens ordförande
Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten

Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten
Vid många konstgräsplaner, lekplatser och ”spontanfotbollsplaner” förekommer ett
underlag som kan bestå av återvunna bildäck. Dessa kan innehålla PAH-oljor.
PAHs farliga egenskaper är inte omtvistade. De är bioackumulerande kan framkalla
cancer, skada reproduktion och arvsmassa. Det har egenskaper som i internationella
så väl som europeiska och svenska regelverk alltid identifieras som farliga kemikalier.
Även om farligheten hos PAH-oljorna inte är klarlagd, är det omöjligt att veta hur stor
risk barn och vuxna tar när man kommer i kontrakt med PAH. Men det finns inga
säkra gränsvärden. För cancerframkallande ämnen är det bara noll som är säkert.

Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vilka ”gummimaterial” finns på lekplatser, konstgräsplaner och
spontanfotbollsplaner på Gotland?
- Vilka farliga kemikalier finns i övrigt i dessa anläggningar.
- Vilken plan finns för att långsiktigt byta ut eventuellt farliga material till mindre
farliga?
- Hur resonerar TN med avseende på nyanläggning av anläggningar med
”gummimattor”?

Ingemar Lundqvist (M)

Interpellation
Till:
Om:

Tekniska nämndens ordförande
Trafikflödesanalys och leveransstyrning

Trafikflödesanalys och leveransstyrning
Trafiken i Visby innerstad är en halsbrytande upplevelse. Enkelriktade gator vars
skyltning inte respekteras av alla bilister, varuleveranser med stora lastbilar under de
tider då det är som mest folk i stan (mest besvärande längs Hästgatan och
Adelsgatan under sommaren), gångfartsområden vars hastighet inte respekteras osv.
Tidigare har svaret på frågan om varför leveranser måste ske mellan 11 och 14 på
stråk som då är fyllda av flanörer (den varma årstiden) varit att "handlarna vill ha det
så". Märkligt nog är det många andra kommuner/städer med turism som stor
näringsgren som gjort annorlunda. Där styrs leveranser till morgonen - för att inte
orsaka konflikter.
Många gator är enkelriktade, av naturliga skäl, men med tiden har respekten för
enkelriktning blivit si och så. För cyklister gäller (enligt beslut i kommunfullmäktige)
inga enkelriktningar. Trafikmiljön är lite oklar.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer införa styrning av
leveranser till vissa tider på dygnet?
- Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av trafiken i
Visby innerstad?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till
Om

Tekniska nämndens ordförande
Kommunalt skyltprogram

Kommunalt skyltprogram
Skyltningen i Visby är omfattande, speciellt i världsarvet. Många minns nog
diskussionen när skyltning åkte upp inför förra parkeringsavgiftsinförandet - stolpar
med skyltar från 2,5 meter och uppåt. Då hänvisades till VGU - Vägars och gators
utformning - en skrift framtagen i samarbete mellan SKL och Trafikverket.
Då hänvisades till att denna gällde "strikt". Men, sanningen är att det VGU tillämpas
strikt bara av Trafikverket, för kommuner är den "rådgivande". Istället är möjligheterna
att utforma ett kommunalt - för platsen anpassat - skyltprogram stora. Man kan
tillexempel tänka sig minde skyltar och lägre skyltlösningar.
Effekterna av tillämpningen av VGU blir märkliga med höga skyltar och många
märken - som vore en innerstadsgata en landsväg - och är inte till världsarvets
estetiska fördel.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer utreda (och införa) ett
kommunalt skyltprogram?
- Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av skyltfloran i
Visby innerstad?

Anna Hrdlicka (M)

