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Rapport - Uppföljning av Vision Gotland 2025
Förslag till beslut

1. Rapport om uppföljning av Vision Gotland 2025 mottagen.
2. Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en detaljerad
tidplan för arbetet med att revidera Vision Gotland 2025 till en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har inför regionfullmäktige ett övergripande och samordnat ansvar
för de regionala utvecklingsfrågorna, inklusive förslag till regional utvecklingsstrategi
för Gotland. Våren 2015 gav regionstyrelsen i uppdrag att revidera det nuvarande
regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. I uppdraget ingår att utarbeta
förslag till en regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken ska ersätta det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Utifrån det statliga uppdraget till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ska innehållet i den regionala utvecklingsstrategin i första hand spegla regionens prioriteringar utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv, som behöver hanteras i samverkan
mellan aktörer. Uppgifter som tydligt åligger en enskild aktör inom ramen för den
egna kärnverksamheten, och uppdrag som styrs av exempelvis nationell lagstiftning
och föreskrifter behöver därför inte nödvändigtvis integreras i den regionala utvecklingsstrategin. Alla dessa uppdrag behöver inte heller följas upp inom strategins ram.
Som övergripande måldokument kan den regionala utvecklingsstrategin inte heller innehålla konkreta verksamhetsmässiga mål, exempelvis för hälso- och sjukvården och
skolan. Den konkreta verksamhetsstyrningen sker genom andra dokument, såsom
exempelvis nuvarande kulturplan samt i årliga beslut om mål och budget. Den regionala utvecklingsstrategin ger en kompassriktning – åt vilket håll och mot vilka mål
regionen vill - inte en detaljerad karta – den precisa vägen.
RUS:en ska vara en samlad strategi för det långsiktiga regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Strategin ska formulera och skapa en bred samsyn om för Gotland övergripande mål och prioriteringar och fungera som det övergripande strategiska styrdokumentet för Gotland. Den ska vara jämställdhetsintegrerad, och utarbetas i samråd
med statliga myndigheter, näringsliv och organisationer och ligga till grund för samverkan mellan Region Gotland och dessa. Förslaget till RUS ska bland annat baseras
på de bedömningar, slutsatser och resultat som redovisas i rapporten Uppföljning av
Vision Gotland 2025 (Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen, 2017). I rapporten redovisas
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även ett antal utmaningar som Gotland bedöms stå inför, och som långsiktigt behöver lösas. Dessa utmaningar ska hanteras inom ramen för arbetet med RUS.
Sammantaget har det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, under
framtagandet och de första åren, fungerat väl som mobiliserande och samlande process för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Det regionala utvecklingsarbetet
blev under denna tidsperiod synliggjort.
De fem övergripande målen i Vision Gotland 2025 lever dock, enligt en övervägande
majoritet av respondenterna, inte upp till de krav som kan ställas på hur mål bör
formuleras. Trots detta upplevs de ändå vara tämligen relevanta, men de behöver ses
över så att de ligger mer i linje med senare framtagna policy- och styrdokument.
I rapporten redovisas bland annat följande slutsatser:
•
•
•
•
•
•

Vision Gotland 2025 är ett övergripande styrdokument som haft betydelse
för andra inriktningsdokument, och fått genomslag då det gått rakt in i koncernstyrningen där mål brutits ner i styrkortet.
Det krävs en tydligare vision och strategi – skilj på mål, indikatorer och önskemål.
Det krävs tydligare och bättre mål. De befintliga övergripande målen måste
ses över och moderniseras, det vill säga gör dem mätbara, tydliga, trovärdiga
och realistiska.
Det krävs framför allt ett nytt övergripande mål om kompetensförsörjning.
Tydliggör vad vi vill med det regionala utvecklingsarbetet – utvärdering, uppföljning och lärande.
Alla målen i Vision Gotland 2025 är i någon mening alltjämt relevanta, eftersom vi inte har nått dem. Inget är egentligen uppnått, till exempel är vi inte
den naturliga mötesplatsen i Östersjön.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens anser att de aspekter och slutsatser som lyfts fram i
rapporten Uppföljning av Vision Gotland 2025 ger viktiga och nödvändiga utgångspunkter för att kunna hantera den komplexitet som framtagandet av en regional utvecklingsstrategi rymmer. Rapporten är också ett viktigt planeringsunderlag för det
fortsatta arbetet med att revidera Vision Gotland 2025 och lämna förslag till en ny
regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Nästa steg i detta projektarbete är att
färdigställa en mer detaljerad tidplan, identifiera prioriterade aktiviteter och målgrupper.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilagor:
Exp till:
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1. Sammanfattning
Syftet med föreliggande rapport är dels att följa upp det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 med fokus på aktualitet, relevans och förbättringsområden. Dels att få
en bild av de utmaningar som Gotland står inför, och som bör hanteras i samband med
revideringen av Vision Gotland 2025 till en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland.
Sammantaget har det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, under framtagandet och de första åren, fungerat väl som mobiliserande och samlande process för det
regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Det regionala utvecklingsarbetet blev under denna
tidsperiod synliggjort.
De fem övergripande målen i Vision Gotland 2025 lever dock, enligt en övervägande majoritet av intervjupersonerna, inte upp till de krav som kan ställas på hur mål bör formuleras.
Trots detta upplevs de ändå vara tämligen relevanta, men de behöver ses över så att de
ligger mer i linje med senare framtagna policy- och styrdokument.
Sedan Vision Gotland 2025 antogs 2008 har omvärlden förändrats betänkligt. Världspolitiskt är läget ett helt annat. Därutöver har nya policy- och styrdokument tillkommit både på
nationell och på EU-nivå.
Sammanfattningsvis kvarstår enligt respondenterna utmaningar att lösa bostadstillgången,
utveckla infrastrukturen, höja skolresultaten, minska skillnaderna inom regionen, mellan
stad och landsbygd, mellan människor, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och
minska utanförskapet, förbättra integrationen av nyanlända, påskynda omställningen till en
hållbar samhällsutveckling, klimatutmaningen m.m. Vi ska utgå från våra styrkor, själklart
måhända, men vi är ofta dåliga på att se det som vi är bra på. Vi har styrkor som exempelvis universitetet, världsarvet, hyggliga kommunikationer, ganska stor inflyttning, låg arbetslöshet, levande landsbygd, mycket aktiva medborgare med mera. Detta måste lyftas fram!
Därutöver måste Region Gotland, som den regionalt utvecklingsansvariga aktören i regionen, ”kliva fram” och tydliggöra vad som är centralt i den regionala utvecklingen. Helt enkelt bli en mer aktiv, kompetent och ledande aktör. Det finns en gemensam ”röd tråd” som
respondenterna förmedlar – det krävs en väl fungerande samverkan för att vi ska kunna
hantera de utmaningar vi kan se, och för att vi ska kunna nå de resultat vi vill uppnå.
2. Bakgrund
Den gällande strategin – Vision Gotland 2025 - antogs av regionfullmäktige 18 juni 2008.
Med syftet att behålla aktualitet och relevans beslutade regionstyrelsen under våren 2015 att
det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 ska revideras. Den reviderade
versionen ska benämnas regional utvecklingsstrategi (RUS) och ersätta Vision Gotland
2025. Enligt tidplanen ska beslut om den regionala utvecklingsstrategin fattas av regionfullmäktige under våren 2018 och preliminärt gälla till 2030.
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Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Gotland vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Gotland tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län, andra statliga myndigheter,
näringslivet, akademin, civilsamhälle och andra aktörer. Den regionala utvecklingsstrategin
ska ge vägledning och skapa sammanhang som olika aktörer kan relatera sina egna mål och
prioriteringar till. Konkretiseringen sker i andra styrande dokument så som program och
planer, exempelvis Tillväxtprogram och Miljöprogram.
Slutmålet med nedan föreslagna framtagandeprocess är att RUS ska bli ett väl förankrat
övergripande strategidokument för regional tillväxt- och utveckling på Gotland.
3. Uppdraget är lagstiftat
Genom lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har staten tilldelat regionerna
flera statliga uppdrag. Dessa är:
att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av
det regionala tillväxtarbetet.
att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram, samt
att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Arbetet ska ske genom samverkan med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet.
Av lagen framgår också (§10) att ”statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts för länets utveckling .” Länsstyrelsen och övriga statliga
myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna den regionalt utvecklingsansvarige
aktören det stöd den behöver för regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete och regional
transportinfrastrukturplanering.
Vid sidan om det lagstadgade ansvaret ger regeringen de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna olika uppdrag.
Ett exempel på ett sådant uppdrag är de regionala kompetensplattformarna, ett annat är
bredbandskoordinator. Ett annat särskilt aktuellt exempel är det regeringsuppdrag Region
Gotland och Tillväxtverket gemensamt har att fördela 100 miljoner kronor extra regionala
utvecklingsmedel. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig. Ytterligare ett exempel på uppdrag är
det treåriga uppdrag, som regeringen via Tillväxtverket, gett regionerna avseende jämställd
regional tillväxt.
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4. Vision Gotland 2025 – regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Vision Gotland 2025 är Region Gotlands regionala utvecklingsprogram. Det antogs av
kommunfullmäktige i juni 2008, och gäller tillsvidare. Det är det övergripande programmet
för hur hela Gotland ska utvecklas. Programmet ska styra inriktningen av det regionala
utvecklingsarbete som genomförs på Gotland, och grunden är en långsiktigt hållbar utveckling.
Framtagandet av Vision Gotland 2025 var ett omfattande arbete där bland annat företrädare från offentlig sektor, näringsliv, och ideella organisationer medverkade. Arbetet bedrevs
med stor bredd, och förankrades väl. Efter att programmet antogs har ett antal underdokument och handlingsprogram utarbetats som en konkretisering av ”Visionen”, till exempel näringslivspolitiskt program, folkhälsoprogram och energiplan.
Förutom visionen ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad
av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust” innehåller det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 fem övergripande mål, som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland. Dessa mål handlar om att Gotland ska ha minst 65 000 invånare, att
välståndet ska höra till det bästa i landet, att Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen, att gotlänningarna ska ha en bra hälsa och må bäst i landet och att Gotland ska
vara en världsledande ö-region i klimat- och miljöfrågor.
I Vision Gotland 2025 beskrivs dels vilka förutsättningar som finns för att uppfylla de fem
övergripande målen, dels målbilder och strategier för ett antal strategiskt viktiga utvecklingsområden, såsom:
• Bo och Leva i ett hållbart Gotland.
Målbilder och strategier finns för a) Hur kan vi utveckla stad och land, b) Rent vatten och en levande Östersjö, c) Boendet och boendemiljön, d) Demokrati och inflytande, e) Utbildning och kompetensförsörjning, f) Högskolan på Gotland – en
”utvecklingsmotor”, g) Människors hälsa samt h) Hälso- och sjukvård.
• Hållbar tillväxt och sysselsättning.
Målbilder och strategier finns för a) Ö-läge – fordrar goda kommunikationer, b) Öläge – närhet, samverkan, attityder och entreprenörskap, c) Ö-läge – identitet, attraktion och innovation, d) Basnäringarna – stor potential, e) Innovationssystem
och kluster – branschfokus, f) Det sociala kapitalet, g) Mötesplatsen Gotland samt
h) Gotland i omvärlden.
• Hållbar energiförsörjning.
Målbild och strategier finns för a) Förnybar energi på Gotland – framtida möjligheter, b) Skogsbränsle, c) Energi från lantbruk, d) Vindenergi, e) Solenergi samt f)
Energieffektivisering och energihushållning.
• Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem.
Målbilder och strategier finns för a) Trafiken till och från Gotland och b) Resa på
Gotland.
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Det saknas dock en samlad utvärdering av effekterna av det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision Gotland 2025, även om uppföljning skett årligen i Region
Gotlands årsredovisningar. Konsekvensen av att inte följa upp och utvärdera effekter blir
ett underskott i lärande, vilket bidrar till kvalitativa brister vad gäller såväl policyutveckling
som styrning baserad på resultat och kunskap. Däremot görs löpande uppföljningar inom
ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Många av de underläggande programmen utgår från de övergripande målen samt mål och strategier för aktuellt område, till exempel
den regionala infrastrukturplanen, energiplanen och kulturplanen.
5. Uppföljningens syfte och inriktning
Uppföljningen av Vision Gotland 2025 syftar till att få kunskap om hur det regionala utvecklingsprogrammet har fungerat, hur användbart och relevant det alltjämt är, samt att ge
underlag som kan användas i samband med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland med sikte på ett längre tidsperspektiv än 2025.
Uppföljningens fokus har legat på styrdokumentets användbarhet och relevans, framför allt
med utgångspunkt från hur man upplever att det är i dag, men också – sett lite grand i
backspegeln – även i dag. Fokus har inte legat på att följa upp enskilda projekt och aktiviteter som genomförts inom ramen för programmet, utan hellre kunskap om och erfarenheter
av ”Visionen” hos ett urval av strategiskt viktiga aktörer för det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet.
6. Metod
Rapporten baseras på intervjuer med tjugonio respondenter. Det handlar företrädare för de
politiska partier som finns representerade i Region Gotlands regionstyrelse, vissa förvaltningschefer, och ledande tjänstepersoner, företrädare för vissa av Region Gotlands bolag,
företrädare för Länsstyrelsen i Gotlands län, samt företrädare från det gotländska näringsoch föreningslivet, fackliga organisationer samt vissa utvecklingsbolag.
Intervjuerna har fokuserat på respondenternas uppfattning om ”Visionens”:
• Användbarhet, relevans och behov av förbättringar för den verksamhet man har
varit eller är verksam inom.
• Respondenternas uppfattning om de utmaningar som Gotland står inför, och som
bör belysas i framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi.
Inför intervjuerna har respondenterna fått en promemoria som dels förklarar innebörden
av det regionala utvecklingsansvaret, kraven på den regionalt utvecklingsansvarige aktören,
dels de frågor som utgör grunden för intervjun. Intervjuernas omfattning i tid har varierat,
men merparten ligger i spannet 40 till 60 minuter.
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7. Resultatredovisning – uppföljning av Vision Gotland 2025
7.1

Användbarhet

När det gäller Vision Gotland 2025:s användbarhet uppger en övervägande majoritet av
intervjupersonerna att de inte alls använder sig av den i dag. Det är dock en tämligen splittrad bild som framträder. Några framhåller att de utgick från den i samband med verksamhetsplanering de första åren för att sedan mer eller mindre lägga den åt sidan då man uppfattade den som inaktuell inom vissa områden. Andra framhåller att de under åren endast
använt sig av den sporadiskt, bland annat som förberedelse inför möten, inhämtande av
fakta med mera. Ett fåtal uppger att de aldrig använt sig av den. En övervägande majoritet
av de intervjuade anför bristen på tydliga avstämningstillfällen, frånvaron av delmål, otydlighet vad gäller ansvar och resurser, samt periodvis bristande samverkan mellan de viktigaste aktörerna för regional tillväxt och utveckling.
I stort sett samtliga intervjupersoner uppger att användbarheten hade varit väsentligt större
om det funnits ett tydligt samband mellan visionsformuleringen ”Gotland är Östersjöregionens
mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”, de fem övergripande målen och de målbilder och strategier som anges för de olika prioriterade utvecklingsområdena. Samtliga intervjupersoner anser att de fem övergripande målen inte håller
moderna krav på mål, bland annat på grund av att de inte är mätbara, möjligtvis med undantag för befolkningsmålet. En majoritet av de intervjuade anser även att de övergripande
målen inte är trovärdiga, och som exempel på detta anförs bland annat det orimliga i att
Gotland på vissa områden ska vara ”bäst i landet” eller ”världsledande”. I stället bör strävan vara att formulera mer rimliga mål där Gotland mäts mot exempelvis andra jämförbara
svenska regioner, landsbygdsregioner, eller kommuner.
Därutöver anser en övervägande majoritet av intervjupersonerna att frånvaron av ett tydligt
och aktivt ”ägarskap” och kommunikation kring dokumentet över tid starkt bidragit till att
dess användbarhet kraftigt minskat.
En majoritet av intervjupersonerna anser att Vision Gotland 2025 faktiskt bidragit till att
det regionala utvecklingsarbetet blivit väl etablerat i regionen, vilket anses ger bra förutsättningar för att detta kan fördjupas och utvecklas. Här pekas främst på behovet av ökad tydlighet, koncentration, tydligare prioriteringar samt koordinering och ökad samverkan fram
som de viktigaste incitamenten för ökad användbarhet.
De intervjupersoner som har haft eller har en anknytning till Region Gotland anser att Vision Gotland 2025 är ett dokument som har spelat roll såväl för utvecklingsarbetet i regionen som för andra inriktningsdokument. Det har till exempel ”gått rakt in i styrkortet” för
att där brytas ned till mål. På så sätt upplevs Vision Gotland 2025 ha varit användbar, och
fått ett kraftigt genomslag.
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En majoritet av intervjupersonerna framhåller att Vision Gotland 2025 är ganska heltäckande, även om det behövs en revidering på vissa områden samt nya mål och prioriteringar
kring områden som är mer relevanta idag än vad de var vid tiden för framtagandet 2006 till
2008.
De flesta av intervjupersonerna anser att dokumentet brister i användbarhet genom att
varje utvecklingsområde inleds med rubriken Målbild och strategi, och att man inte alltid
tydligt kan se vad som är mål och vad som är strategi. För ökad användbarhet, och tydlighet, bör mål och strategier beskrivas var för sig.
En majoritet av intervjupersonerna anser att Vision Gotland 2025 har varit användbar på så
sätt att den har legitimerat vissa insatser, men att det är ytterst tveksamt hur styrande den
har varit och än mindre är idag. Ett långsiktigt styrdokument förlorar i användbarhet då det
saknas återkommande uppföljning och redovisning av resultat och effekter, men även då
fokus över tid riktas från styrdokumentet till förmån för arbeten med andra program, handlingsplaner med mera. Det har vuxit fram ett ”programkomplex” som upplevs vara för
omfattande, och där det övergripande styrdokumentets roll försvagats och blivit mer eller
mindre osynligt. De ”röda trådar” som rimligtvis bör vara tydliga i ”programhierarkin”
lyser i stort sett med sin frånvaro.
7.2

Relevans

En majoritet av intervjupersonerna upplever att Vision Gotland 2025 på många områden,
trots att mycket har hänt sedan 2008, är förhållandevis relevant. Samtidigt som de framhåller att den på många områden, och utifrån många olika aspekter, är inaktuell. Det är främst
de övergripande målen som man inte riktigt upplever håller måtten idag. För ökad relevans
krävs att de omformuleras så att de bland annat blir mätbara och ges ökad trovärdighet.
Det som främst gör att Vision Gotland 2025 inte upplevs som relevant idag är att kompetensförsörjning inte finns med som ett övergripande mål för regional utveckling och tillväxt
på Gotland. Detta framhålls och betonas av i stort sett samtliga intervjupersoner. I detta
sammanhang lyfts betonas särskilt Uppsala universitets roll som motor för regional utveckling och tillväxt. Betydelsen av mer och bättre samverkan mellan universitetet och Region
Gotland poängteras som särskilt viktigt.
En majoritet av intervjupersonerna tycker att det är svårt att bedöma Vision Gotland
2025:s relevans eftersom dess ”efterlevnad” är oklar och frånvaron av konkreta resultat och
effekter är bristfällig, men även för att styrdokumentet och de utvecklingsprojekt och utvecklingsinsatser som det genererar inte kommuniceras.
Flertalet intervjupersoner påtalar att Vision Gotland 2025 visst har varit relevant då den
som övergripande styrdokument har bidragit till att ge ”ringar på vattnet effekt” i de fördjupade översiktsplanerna.
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7.3

Behov av utveckling – förbättringsområden

Under intervjuerna har intervjupersonerna även reflekterat över och lyft fram konkreta
förslag till hur Vision Gotland 2025 skulle kunna förbättras, vilket naturligtvis är av stor
betydelse för det kommande arbetet med att utarbeta förslag till en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Förbättringsförslagen, som baseras på vad en majoritet av intervjupersonerna lyfte fram, anges nedan i punktform:
• Visionstexten är lite väl lång, den sätter sig inte. Den bidrar egentligen inte till något
konkret. Överväg därför att ta bort den helt, eller formulera om den, gör den kortare och mer kärnfull och se till att den går att koppla till de övergripande målen.
Många ifrågasatta varför visionen enbart ska riktas till Östersjöregionen, hur man
kan mäta eller jämföra vad som är mest kreativt och magiskt?
• Vi övervärderar läget ”mitt i” Östersjön. Det kanske upplevdes som en tillgång
2008, men det är inte en tillgång i dag. Vi måste hitta ett bättre och mer trovärdigt
sätt att beskriva Östersjöområdet, att det är viktigt och att vi jobbar med det, men
läget är definitivt inte en tillgång. Det är ett exempel där programmet brister i trovärdighet.
• Tydliggör bättre hur internationella, europeiska, nationella, men också regionala mål
är kopplade till ”Visionen”.
• De övergripande målen behöver ”moderniseras”, och kompletteras, särskilt vad
gäller kompetensförsörjning. Varje prioriterat område ska ha en tydlig koppling till
ett övergripande mål.
• Målen måste förankras bättre, såväl i regionen som inom Region Gotland. På vilket
sätt detta kan ske bör belysas i en för styrdokumentet särskild framtagen kommunikationsplan.
• Styrdokumentet har en lång tidshorisont, sjutton år. Frånvaron av återkommande
avstämningstillfällen, delmål, och indikatorer bidrar till att dess styrande funktion
tämligen snabbt avtar, och över tid riskerar att helt försvinna.
• I ”Visionen” saknas ett näringslivs- och tillväxtmål, men även ett mål om en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Blanda inte målbild och strategier. Det blir bara rörigt. Det handlar om två helt olika saker.
• Målen ska in i koncernstyrningen, in i styrkorten, in i verksamhetsplanerna.
• Frågor om mångfald och integration måste belysas bättre.
• Kulturen och de kulturella och kreativa näringarnas betydelse behöver belysas på
ett bättre sätt.
• Digitaliseringens möjligheter behöver belysas, och dess möjligheter lyftas fram.
• Basnäringarnas betydelse bör också belysas på ett bättre sätt.
• Det ligger en stor utmaning i Gotlands demografiska utveckling, vilken bör belysas
mer ingående och inte minst bör även de möjligheter den rymmer belysas.
• Besöksnäringen behöver lyftas fram mer och bättre när det gäller de näringar som
har en utvecklingspotential för Gotland.
8

•
•

•

•

•

•

I dokumentet finns det inte småföretagandet belyst, inte heller något om växande
företag.
Det måste tydligare framgå vad Gotland kommer att satsa på. Det är inte minst viktigt för exempelvis företagare inför investeringsbeslut. Det skulle också vara ett
stöd för det näringslivsfrämjande systemet. Visa på en eller flera tydliga riktingar.
Inte som nu att ”dessa näringar kan vara viktiga för tillväxt”, inte ”kan”. Byt mot
ska, då blir det både tydligt och starkt.
Det krävs en uppgradering minst varje mandatperiod för att hålla dokumentet aktuellt och relevant. Det måste till ett tydligare och en mer systematisk uppföljning av
det operativa arbetet. Uppföljningsarbetet måste ske löpande och resultaten presenteras online.
Varje utvecklingsområde bör ha en regional handlingsplan, eller program, som relevanta aktörer har ställt sig bakom. Då ökar förutsättningarna för dem att kunna integrera i sina respektive verksamhetsplaner. Överväg möjligheten att teckna samverkansavtal med viktiga aktörer för vissa utvecklingsområden (länsstyrelse, andra
statliga myndigheter, universitet, näringsliv och varför inte utvecklingsbolag).
Det finns en förbättringspotential i att öka tydligheten, ha tydliga prioriteringar, tydligt fokus, tydliga riktningar. Allt kan inte vara med! Tänk mer utifrån ett användarperspektiv när en revidering av texterna ska göras. Nu är den för beskrivande om
hur det är. Den bör istället peka ut hur det ska vara.
Visionsdokumentet är alltför osynligt. Det är svårt att hitta på Region Gotlands
hemsida. Så borde det inte vara med ett övergripande styrdokument för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

8. Slutsatser
•

•
•
•
•
•
•
•

Vision Gotland 2025 är ett övergripande styrdokument som haft betydelse för
andra inriktningsdokument, och fått genomslag då det gått rakt in i koncernstyrningen där mål brutits ner i styrkortet.
Det krävs en tydligare vision och strategi – skilj på mål, indikatorer och önskemål.
Det krävs tydligare och bättre mål. De befintliga övergripande målen måste ses över
och moderniseras och göras mätbara, tydliga, trovärdiga och realistiska.
Det krävs framför allt ett nytt övergripande mål om kompetensförsörjning.
Ta bättre vara på och utveckla befintliga miljöer.
Tydliggör programlogiken.
Tydliggör vad vi vill med det regionala utvecklingsarbetet – utvärdering, uppföljning och lärande.
Alla målen i Visionen är i någon mening alltjämt relevanta eftersom vi inte har nått
dem. Inget är egentligen uppnått, till exempel är vi inte den naturliga mötesplatsen i
Östersjön.
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9. Utmaningar för Gotland nu och framåt
Nedan följer en kortfattad redovisning av respondenternas syn på de främsta utmaningar
man upplever att Gotland står inför, men också de viktigaste frågor man vill ska beaktas i
det kommande arbetet med ett nytt övergripande styrdokument för regional utveckling och
tillväxt på Gotland – en regional utvecklingsstrategi (RUS):
Demografisk utveckling
•

Den demografiska utvecklingen, och hur vi kan/ska hantera den. Den behöver
problematiseras och tydliggöras. Här finns också möjligheter väl värda att beakta.
Ett exempel är vård- och omsorgsmarknaden, som har vaknat till liv väldigt mycket
utifrån demografin, därför att investeringar i fastigheter för äldre lönar sig. Detta på
grund av att de är så långsiktiga, eftersom vi blir allt fler äldre som behöver bo på
annat sätt. I dag är det en helt annan marknad jämfört med 2008.

Kompetensförsörjning
•

Kompetensförsörjningen och dess betydelse för Gotlands framtid, utveckling och
tillväxt behöver ges högsta prioritet. Det gäller hela kedjan, det vill säga barnomsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och
forskning. Gotland bör ha som ett uttalat mål att bli ett kunskapscentrum – ett
centrum för forskning och utveckling. Uppsala universitets betydelse för regional
utveckling och tillväxt kan inte nog understrykas, och dess roll som motor i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, dess samhälleliga betydelse, måste hanteras
både klokt och strategiskt. Därutöver måste vi ta bättre hand om studenterna, vilket
är nödvändigt om vi ska kunna attrahera studenter att söka sig till Gotland framför
andra utbildningsorter.
Miljö och klimat

•

Vattenfrågan måste prioriteras och lösas. Klimatfrågan är mer akut idag än 2008,
och den kommer definitivt inte att minska i betydelse i framtiden. Miljö och energi
är framtidsfrågor, och vi måste aktivt arbeta för att kunna hantera miljömålen (FN:s
och de nationella).

Digitalisering och teknikutveckling
•

Vi måste ta oss an de möjligheter digitaliseringen kan ge. Nu har vi fiber på hela ön,
men hur kan vi ta vara på de möjligheter det ger det oss? En stor utmaning, inte
minst för det offentliga Gotland, ligger i att utveckla fler e-tjänster. Vi behöver även
arbeta mer med att se till de möjligheter teknisk utveckling generellt kan ge oss.
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Bostäder och byggande
•
•
•

Vi behöver bygga fler bostäder.
Tillgång på byggbar mark, och tillgång till attraktiv mark.
Bostäder och bostadsplanering - utveckla samverkansformer, fundera över hur
byggprocesserna ser ut. Varierande boendeformer, och upplåtelseformer.

Näringslivsutveckling – företagande - sysselsättning
•
•
•

•
•

Få till stånd ett positivt företagsklimat. Gotland ska vara känt för att vara ett bra
ställe att bedriva företag på.
Skapa aktiva mötesplatser för näringslivet, med deltagande av såväl politiker som
tjänstemän – inga stuprör! Mer serviceinriktade myndigheter.
Ta tillvara de möjligheter som lyfts fram i Hållbara Gotland, styrning och inriktning, konkreta insatser i Tillväxtprogrammet. Den kommande regionala utvecklingsstrategin måste vara tydligt kompatibel med såväl Tillväxtprogram som Hållbara Gotland.
Besöksnäringen måste prioriteras – har en stor tillväxtpotential. En stor uppgift blir
att förklara varför detta är bra för Gotland.
Besöksnäringen och basnäringarna måste samverka – knyt ihop näringarna.

Infrastruktur och kommunikationer
•

•

Att bli världens mest attraktiva destination. För detta krävs bland annat ett mål för
hur vi ska arbeta med infrastrukturen. Kryssningskajen – och inte minst infrastrukturen kring denna – är och kommer att bli en infrastrukturell utmaning.
Kommunikationerna – de utgör alltid en utmaning för oss som ö. En utmaning är
att vi inte kan/ska ta dem för givet.

Ekonomi
•

En stor utmaning för Region Gotland är att få långsiktigt hållbar ekonomi. En begränsad tillgång på offentliga medel blir en utmaning för det operativa genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. En annan utmaning är också den att få
förståelse för konsekvenserna av en begränsad ekonomi, såväl inom Region Gotland som hos medborgarna.

Integration och mångfald
•
•

Attrahera nysvenskar – arbeta mer aktivt för ökad integration och mångfald.
Ta tillvara kompetensen hos de nyanlända.
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Världsarvet
•

Vi måste bättre lyfta fram och tydliggöra Världsarvet. Det finns utmaningar i att
dels hantera det som en tillgång, dels att reflektera över vad vi konkret vill och kan
göra med vårt världsarv.

Politiskt ledarskap
•

Att politikerna förstår sin nyckelroll i det regionala utvecklingsarbetet. De måste i
akt och mening bli bärare av den regionala utvecklingsstrategin. Det krävs att de
politiskt ansvariga kliver fram i rollen som utvecklingsansvarig aktör, exempelvis
gentemot länsstyrelsen och nationella myndigheter. Tjänstemän och strateger ges
därmed bättre förutsättningar att kunna genomföra sina uppdrag på området på ett
tydligare och mer effektivt sätt.

Internationellt arbete, Östersjöfrågor m.m.
•

•

Det internationella arbetet måste uppgraderas. Utmaningen ligger i att tydliggöra på
vilket sätt och hur vi ska vara en internationell aktör. En annan utmaning handlar
om den ö-status vi fått genom EU-medlemskapet. Kunskapen om vad detta egentligen innebär och vilka möjligheter den kan innebära måste öka.
Östersjöfrågorna – vi måste bli en mer aktiv och strategisk aktör. Utmaningen ligger i hur och på vilket sätt.

Statliga intressen på Gotland
•

Statliga intressen på Gotland, hur kan vi/ska vi förhålla oss till dem. Det ligger en
utmaning i att Region Gotland förhåller sig till dem genom att såväl politiker som
tjänstemän ”kliver fram”, i det regionala utvecklingsansvaret och tydliggör vad som
är centralt för regional utveckling.

Inomregional balans
•

•

Vi är tyvärr inte enade. ”Stad och land-problematiken” är improduktiv och den
hindrar oss att tänka klokt. Vi är först och främst gotlänningar, ett synsätt som är
nödvändigt om vi ska få en utveckling på hela ön. Här finns en stor utmaning, och
den rymmer många dimensioner och olika grader av komplexitet.
Det offentliga Gotland bör fundera över vad som kan göras tillsammans med utvecklingsbolagen. De är en betydande kraft och kan vi göra saker tillsammans med
dem kan vi utnyttja den kraften ännu mer.
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Ideell sektor
•

Gotland behöver en bibehållen och livskraftig ideell sektor. Det är en styrka för ett
samhälle, men inget som bara kan tas för givet. Vi bör därför ha en idé om hur vi i
framtiden kan främja denna sektor så att den inte tappar i kraft och kreativitet.

Samverkan och samverkansformer
•

•

Tydliggöra Region Gotlands roll – att skapa väl fungerande plattformar, arenor för
möten och samverkan, inte nödvändigtvis vara den part som leder och driver projekt. Få ihop olika aktörer.
Samverkan med andra utvecklingsaktörer måste bli bättre, framför allt med en så
strategisk viktig samarbetspartner som länsstyrelsen. Hur många andra regioner har
den fördelen att man i princip ”bara kan gå tvärs över gatan” för att mötas? Det
bästa sättet att få ett bra samverkansklimat är att samverka om saker, inte att lämna
synpunkter till varandra i största allmänhet. Gå från dagens synpunktshantering och
informationsutbyte (vilket i och för sig aldrig är fel) till att göra konkreta saker tillsammans (projekt m.m.). Men det handlar inte bara om samverkan mellan Region
Gotland och länsstyrelsen, utan även att ta med andra aktörer och jobba tillsammans mot samma mål. Även här framhålls utmaningen, att Region Gotland i större
utsträckning än hittills ”kliver fram”, i det regionala utvecklingsansvaret och tydliggör vad som är centralt för regional utveckling.

Region Gotland
•
•

•

•

En utmaning för Region Gotland är att öka förtroendet för den verksamhet man
bedriver hos medborgarna. Det gäller såväl politiker som tjänstpersoner.
Region Gotland har för många styrdokument och handlingsplaner. De som ska
finnas måste vara så tydliga som möjligt, med få uppföljningsbara och mätbara mål.
Det är en stor utmaning att ”rensa upp” i dokumentfloran, och få kvalitet och tydlighet i de som ska vara kvar.
”Kliv fram i det regionala utvecklingsansvaret och tydliggör vad som är centralt för
regional utveckling. Använd de dokument som är relevanta i relation till det, och
blanda inte ihop det med de primärkommunala frågorna, utan växla upp och se synergier. Bli mer professionella och tydliga.
Använd de övergripande målen och prioriteringarna i den kommande regionala utvecklingsstrategin i marknadsföringen av Gotland, i presentationsmaterial med
mera. Hamra in budskapen!
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10. Inför en RUS - viktiga frågor och aspekter att beakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur får vi till en kortare och mer slagkraftig vision som väl stämmer överens med
de övergripande mål vi väljer för vår strategi till 2030?
Vilka är de viktigaste utmaningarna för Gotland att hantera för att nå en uppsatt
målbild 2030, och vad ska ingå i den gemensamma målbilden för 2030?
Vad behöver vi prioritera? För att ställa det på sin spets – vilka är de fem viktigaste
frågorna som måste drivas gemensamt och att hitta lösningar på?
Vilka former för samverkan behöver stärkas eller utvecklas?
Ska vi helt skrota Vision Gotland 2025, och ”börja om på nytt”? Verkar inte vettigt.
Utgå från den och revidera, uppdatera, komplettera där det behövs.
Hur koordineras arbetet för bästa möjliga resultat?
Olika regionala förutsättningar kräver olika insatser – hur ska vi hantera det?
Vilka frågor kan och bör drivas mot regering och riksdag?
Vilka frågor bör eventuellt drivas mot EU?
Vilka andra nyckelaktörer utanför Gotland kan vi samordna för oss viktiga utvecklingsfrågor med?
Vilka åtgärder krävs för att öka sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten på
kort och lång sikt? Låg arbetslöshet nu, men långsiktigt?
Vad gör vi för att alla i grundskolan ska uppnå goda betyg och bli behöviga till
gymnasiet?
Vad behöver vi göra för att i högre grad inkludera unga och utrikes födda på arbetsmarknaden?
Hur säkrar vi en väl fungerande bostadsmarknad?
Hur stärker vi hälso- och sjukvårdens roll för Gotlands utveckling?
Hur kan vi åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft?
Hur skapar vi förutsättningar för ett näringsliv som kan erbjuda en arbetsmarknad
för alla?
Hur kan vi bidra till ökad innovation och exportmognad för de gotländska företag
där detta skulle kunna vara möjligt?
Hur främjar vi innovation inom såväl etablerade som nystartade verksamheter?
Hur kan vi gemensamt arbeta för att den nationella nivån ska se och matcha våra
ambitioner för infrastruktur, tillgänglighet och tillväxt?
Hur kan vi stärka vår tillväxtmotor (Visby) så att den kan generera tillväxt för fler?
(så att den även gagnar landsbygden).
Hur binder vi ihop regionen på bästa sätt? (serviceorter m.m.).
Hur satsar vi vidare på grön energi och miljövänliga transporter?
Hur ska vi tillsammans hantera balansen mellan nyexploatering och tillväxt med
bevarande av värden och attraktivitet?
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/70
13 januari 2017

Lotten von Heijne

Regionstyrelsen

Ny regionindelning – Lägesrapport samt förslag till fortsatt
hantering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att avveckla arbetsgruppen på ledningskontoret som
hanterat Regionindelningsfrågan

•

Regionstyrelsen beslutar att ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att:
Beskriva det gotländska behovet av särlösningar avseende hälso- och
sjukvården
Utreda hur gemensamma ekonomiska resurser ska fördelas mot bakgrund av
kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården
Aktivt bevaka indelningskommitténs fortsatta arbete avseende
regionindelning
Aktivt medverka i SKL:s fortsatta arbete med inriktning på regionfrågan.
I samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen upprätthålla och utveckla
dialogen med Stockholms Läns Landsting
Utreda hur det regionala utvecklingsarbetet bör bedrivas på Gotland
avseende gränsöverskridande samarbete när det gäller infrastruktur,
strukturfonder, innovation, företagsstödjande insatser.

Sammanfattning

En arbetsgrupp på ledningskontoret har på uppdrag av regiondirektören utrett frågan
om regionindelning under 2016.
Mot bakgrund av att nationella partiöverläggningar har lett fram till att det inte längre
är aktuellt med en ny regionindelning, enligt indelningskommitténs förslag till
delbetänkande, finns det inte längre motiv till att upprätthålla gruppen.
Arbetsgruppen har presenterat en slutrapport, men också ett underlag utifrån den
uppkomna situationen med förslag till fortsatt hantering av frågor kopplande till
utredningen.
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Inledning

Med utgångspunkt i att regionfrågan nu inte längre är aktuell presenteras här det
nationella nuläget och hur man nationellt planerar att agera, samt nuläget för Region
Gotlands berörda verksamheter i den uppkomna situationen.
Nuläge i ett nationellt perspektiv
Inkomna remissvar på indelningskommitténs delbetänkande stödjer huvudsakligen
utgångspunkterna och grundprinciperna som redovisats av kommittén. Slutsatsen
som kan dras är att det finns ett stort stöd för behovet av en förändring, men det
finns också många synpunkter på hur indelningskommitténs arbete har bedrivits.
Partiöverläggningarna som har förts under november månad innebär att någon
förändring till 2019, enligt delbetänkandets förslag inte kommer att ske. Enligt
information fortsätter kommittén arbetet med den statliga indelningen i enlighet med
sina direktiv.
Det finns ingen information om hur kommittén kommer att hantera själva
regionfrågan framöver. Ordförande för Sveriges kommuners och Landsting (SKL)
har i ett uttalande beklagat det uppkomna läget.
SKL arbetar just nu på en handlingsplan för sitt fortsatta arbete, antagligen kommer
det att innebära nya överläggningar med landsting och regioner kring
förutsättningarna att hantera hälso- sjukvården och regional utveckling.
Vad avser Stockholm läns landsting så har landstingsfullmäktige beslutat om att
ansöka om regionbildning. Det råder dock oenighet kring frågan om regionbildning.
Nuläge i ett regionalt perspektiv

Mot bakgrund av att regionfrågan inte längre är aktuell innebär det för Gotlands att
det inte kommer att ske någon förändring av regionens uppdrag, om Region Gotland
inte tar egna initiativ. Därmed är angeläget att vi i nuläget fokuserar på sakfrågor
som: hur klarar vi långsiktigt hälso- och sjukvård och hur kan vi hantera det regionala
utvecklingsuppdraget?
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården på Gotland håller en hög kvalitet. Utifrån vårt Ö – läge är det
dock kostnadsdrivande att upprätthålla framför allt ett akutsjukhus, vilket bekräftats
av SKL:s analysgrupp.
I Region Gotlands remissyttrande över delbetänkandet presenterades vår stora oro
för hur vi ska kunna hantera hälso- och sjukvården fram till en eventuell
regionreform 2023. Främst mot bakgrund att uppfylla lagkraven att tillgodose
gotlänningarna en god och likvärdig vård. Men också att för att möta den
demografiska utvecklingen och den generella kostnadsutvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet.
Det kan konstateras att de analyser som gjorts kring hälso- och sjukvårdens framtid
under hösten 2016 förstärker denna bild, liksom den strategiska planen och budgeten
2017, som antagits av fullmäktige.
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Det finns en uppenbar risk, att vi trots stora omprioriteringar till hälso- sjukvården,
inte kommer att kunna hantera kostnadsutvecklingen inom ramen för god
ekonomisk hushållning, oberoende av hur väl hälso- och sjukvården hanterar fortsatt
effektivisering och omställning. Nationella faktorer och demografisk utveckling för
med sig en oundviklig kostnadsutveckling som överstiger det vår regionala ekonomi
tål.
Region Gotland riskerar att hamna i en situation där vi trots ständiga besparingar och
effektiviseringar inte får en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta riskerar att föra med
sig återkommande stopp- och krispaket under kommande år.
Det blir mycket svårt för vårt demokratiska system att hantera det missnöje som
detta för med sig. Det finns starka motiv att analysera om Gotland långsiktigt har
förutsättningar att klara av att leverera en jämlik vård till gotlänningarna, både utifrån
ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.
Trots att frågan om en ny regionindelning inte längre är på agendan är det angeläget
att fortsätta att utreda möjligheterna att i ännu högre grad söka samverkan med ett
annat landsting. Vi är idag en gemensam sjukvårdsregion med Stockholm och det
finns en politisk enighet om att det vid en regionbildning är Stockholm det skulle ha
handlat om.
Kollektivtrafik
Idag är Region Gotland egen kollektivtrafikmyndighet. I lagstiftningen finns en
speciell formulering kring detta. Vid en regionbildning med Stockholm hade det varit
svårt att förbli en egen kollektivtrafikmyndighet.
Enligt kollektivtrafiklagen måste alla kommuner i en region ha samma möjligheter
och detta är inte realistiskt i Stockholm. Det finns för- och nackdelar att bli en del av
Storstockholms kollektivtrafik. Mycket generellt är fördelarna ekonomi och
planeringskompetens, nackdelen är inflytande. Vi blir gynnade av
skatteutjämningssystemet eftersom behovet av ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem i
Stockholm tas hänsyn till. Det skulle vara en styrka att ha tillgång till de
planeringsresurser som finns i Stockholm. Besluten kommer att flyttas längre bort
från Gotland, detta måste hanteras.
Nu när en regionreform inte längre syns aktuell finns inte några tillräckligt starka
verksamhetsmässiga motiv att initiera någon förändring av vår roll som
kollektivtrafikmyndighet, om det skulle bli aktuellt blir det en konsekvens av
förändringar i andra ”landstingsuppdrag”.
Skatteutjämningen
De grova analyser som indelningskommittén har gjort kring konsekvenser för
skatteuttaget för gotlänningarna, om vi skulle ha ingått i en storregion, ger vid
handen att det troligen skulle varit kostnadsneutralt om de faktorer som är kopplade
till landstingsdelen lyfts över till den nya storregionen (hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, kompensation för litet landsting). Vi hade tappat på litet landsting och
hälso- och sjukvård och vunnit på kollektivtrafik.

3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/70

Relativt skatteutjämningssystemets standardkostnader ligger våra överkostnader i
kommunsektorn och inte i landstingssektorn. Detta skulle ju i sin tur innebära
problem eftersom vi hade upplevt att de medel som försvinner procentuellt blivit
större än motsvarande andel i verkliga kostnader, beroende på att vi ”överfinansierat”
vår kommunsektor.
Infrastruktur
Vid en regionreform hade vi, i och med att vår regionstatus försvunnit, tappat vårt
uppdrag kring infrastrukturplanering. Även detta skulle innebära för- och nackdelar.
Vi blir del av ett större sammanhang ekonomiskt och planeringsmässigt, samtidigt
som besluten flyttas längre från Gotland.
I nuvarande läge är det viktigt att utveckla befintligt samarbete i dessa frågor med
Mälardalsområdet
Kultur
När en regionreform inte längre är aktuell finns ingen anledning att diskutera någon
förändring av vårt regionala kulturuppdrag.
Regional utveckling
Nu när en regionreform inte längre är aktuell så ligger vårt regionala
utvecklingsansvar fast och de frågeställningar som bör hanteras är mer hur vi ska
kunna utveckla det mellanregionala samarbetet med Stockholmsregionen.
Som sagts i inledningen kommer förmodligen Stockholm fr.o.m. 2019 att vara en
region. Det finns skäl för Gotland att i denna fas ta initiativ för att finna nya
samarbetsformer med en nybildad Stockholmsregion.
En annan frågeställning som vi bör förbereda oss på i god tid är vår syn på
kopplingen till Småland i strukturfondssystemet inför EU:s nästa budgetperiod.
Fördelen med nuvarande NUTS - områdes indelning är att Småland och öarna har en
relativt hög medelstilldelning, nackdelen är bristen på funktionellt samband
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de förslag som presenteras i underlaget i
vissa delar ligger helt i linje med vad som framkommit i arbetet med uppdraget till
ledningskontoret att utreda förutsättningar för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen att nå ekonomisk balans.
Det har framförts synpunkter som rör synen på framtida huvudmannaskap för hälsooch sjukvården. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är, efter diskussion med
berörda politiker, att frågan om huvudmannaskap inte är prioriterad varför den inte
bör finns med i det fortsatta arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom underlagets förslag till fortsatt
hantering av regionfrågan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Lotten von Heijne

Regionstyrelsen

Ekonomi i balans - hälso- och sjukvården, socialtjänsten
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med nedan beskrivna
aktiviteter.
•

Analys av produktivitet inom socialförvaltningen

•

Kontinuerlig, systematisk uppföljning av ekonomisk utveckling inom Hälsooch sjukvården och socialförvaltningen utifrån upprättade handlingsplaner

•

Fördelning av gemensamma ekonomiska resurser mot bakgrund av
kommande utmaningar inom den gotländska hälso- och sjukvården

•

Ta fram konkret beskrivning av behovet av gotländska särlösningar avseende
hälso- och sjukvården

•

Ta fram ett underlag avseende ö -läget som kan användas i dialog med
förtroendevalda och regeringen

•

Benchmarking/omvärldsspaning

•

Utreda Regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse

•

Fördjupa samverkan med Stockholms läns landsting, Karolinska

•

Vidareutveckla samarbetet i samverkansnämnden Stockholm/Gotland

•

Vidareutveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande samverkan

•

Fortsatt arbete med digitaliseringens möjligheter - E-hälsa och välfärdsteknik

Uppdrag
I samband med budgetberedningen 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Särskilt uppmärksammades
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens stora underskott som oroade på
både kort och lång sikt. Som en följd av detta gav Regionstyrelsen ledningskontoret i
uppdrag att:
”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen,
kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder för att nå ekonomisk
balans inom respektive förvaltning samt stödja förvaltningarna i arbetet med att
effektivisera samverkande processer”.
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Vid ett dialogmöte med förtroendevalda, vidgades ledningskontorets ursprungliga
uppdrag till att också omfatta att utreda ” Förutsättningar för budget och långsiktiga
strategier”.
Tillvägagångssätt
För att förstå verksamheterna och kostnadsläget i socialtjänsten och hälso- och
sjukvården, har det varit nödvändigt att inledningsvis inhämta kunskaper på ett
regionalt djupare plan samt i ett nationellt perspektiv.
För att beakta det ekonomiska kravet i ett kortsiktigt perspektiv, har samtal förts,
mellan ledningskontoret och de berörda förvaltningarna om innehållet i de
handlingsplaner som nämnderna haft i uppdrag att ta fram.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte har skett i en arbetsgrupp på ledningskontoret
under ledning av regiondirektören, i en samverkansgrupp med ledningskontoret,
hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt i flera dialogmöten med
förtroendevalda i en grupp bestående av arbetsutskotten från hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden och regionstyrelsen.
Slutsatser av arbetet
Klarar Region Gotland sitt samlade uppdrag att långsiktigt finansiera landstingsverksamhet med
målet om en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen?
Nej – Inte utifrån dagens ekonomiska ramar.
Gotland har större andel äldre jämfört med riket (till 2025), lägre utbildningsnivå och
en överrepresentation av psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och demens. Lägg
därtill prognoser från bland annat SKL och McKinsey om en fortsatt hög
kostnadsutveckling i hela riket, kommer det att innebära stora utmaningar för Region
Gotland att klara landstingsuppdraget utan att övriga primärkommunala
verksamheter påverkas.
Finns ekonomiska förutsättningar att klara det primärkommunala uppdraget om att bedriva
socialtjänst?
Arbetsgruppen har fokuserat på att analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar
att bedriva verksamhet i enlighet med lagkrav utifrån tilldelade ekonomiska resurser.
För att analysera verksamheter inom socialtjänsten har ett arbete påbörjats under
januari 2017 med inriktning på kostnadseffektivitet.
Arbetsgruppens förslag till fortsatt arbete
Utifrån gruppens arbete och dialogerna med förtroendevalda från de tre
arbetsutskotten, föreslås det fortsatta arbetet inriktas mot följande sex strategiska
områden:
1. Strategisk samverkan
2. Strukturella förändringar
3. Roll- och ansvarsfördelning
4. Resursfördelning till välfärd
5. Fortsatt utvecklingsarbete
6. Förvaltningsstöd
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Med utgångspunkt i ovanstående strategiska områden har en aktivitetsplan tagits
fram enligt följande:
Vad
SOF
Analys av produktivitet SOF
Ta fram direktiv i samverkan
med Marica Gardell

Vem

När

Ansvarig Niclas Ohlander
tillsammans med Anders
Allard

Klart 2017-03-15

Peter Lindvall och Åsa
Högberg

Regelbundet under hela
2017

Peter Lindvall och Åsa
Högberg

Budgetberedningen i maj
2017

Lotten von Heijne

Klart 2017-02 -28

Finansiering sjukvården på
Gotland - statliga medel
Ta fram ett underlag avseende
ö -läget som kan användas i
dialog med förtroendevalda och
regeringen

Jan Olof Henriksson som
involverar Åsa Högberg
och Ulrika Jansson samt
företrädare för HSF

Klart 2017-02-15

Benchmarking/omvärldsspaning

Peter Lindvall kontaktar
Björn Eriksson och
Catharina Dahllöf

Klart 2017-02-15

Gemensam
Kontinuerlig, systematisk
uppföljning ekonomisk
utveckling HSF och SOF utifrån
upprättade handlingsplaner
Fördelning av gemensamma
ekonomiska resurser mot
bakgrund av kommande
utmaningar inom den gotländska
hälso- och sjukvården
HSF
Ta fram konkret beskrivning av
behovet av gotländska
särlösningar avseende hälso- och
sjukvården

Ytterligare angelägna frågor som ska hanteras parallellt framöver:
• Utreda Regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse
• Fördjupa samverkan med Stockholms läns landsting, Karolinska etc
• Vidareutveckla samarbetet i samverkansnämnden Stockholm/Gotland
• Gränssnitt och förvaltningsövergripande samverkan.
• Digitaliseringens möjligheter - E-hälsa och välfärdsteknik.
Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att arbetsgruppens slutsatser och förslag
till fortsatt arbete ligger i linje med förslag avseende landstingsfrågan som förslås i
utredningen om regionindelning.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ställer sig bakom
arbetsgruppens förslag till fortsatt arbete

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Lisa Stark

Regionstyrelsen

Organisation och resurser för mottagande av nyanlända
personer
Förslag till beslut

1. Ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av
regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen.
2. Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända
personer vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
3. Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med
halvårsskiftet 2017.
4. Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända
personer med uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända.
För att kunna klara uppdraget har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
integrationsenhet under 2016 drivit ett projekt med ekonomiskt stöd från
Länsstyrelsen. Projektet, kallat ”Pax för en bostad”, innebar att en tjänst inrättades
för att lösa behovet av bostäder till de nyanlända som anvisades till Gotland.
Bosättningsuppdraget innebär hela processen, från att finna en lämplig bostad,
förhandla om hyra, teckna avtal med fastighetsägare och hyresgäst, basutrusta
bostaden och introducera de nya hyresgästerna till att inflyttningen är klar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras
för att bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina
uppdrag.
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Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med
koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder
åt nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till
bostadsförsörjning för andra grupper som behöver hyresbostäder, som personer med
sociala förturer, korttidsboende för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter
och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett
projekt/förstudie tagits fram för att finna samordningslösningar för en samlande
organisering av dessa uppdrag. Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige överförde 2015-03-02 ansvaret för ”flyktingmottagandet, inklusive
övergripande samordning” från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. (Rf § 122). Beslutet fattades efter att ledningskontoret
genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande på
Gotland. Förslaget remitterades till nämnderna och styrelsen för Gotlandshem. De
statliga ersättningarna för mottagande av nyanlända har hanterats i enlighet med den
beslutade ansvarsfördelningen under 2016. Den slutliga fördelningen sker i samband
med bokslutet för detta år.
Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända. Länsstyrelsen beslutar om antalet för
varje år. 2017 ska Region Gotland bosätta 277 personer efter anvisning från
Migrationsverket.
Under 2016 bosatte Region Gotland, genom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, enligt preliminära data 192 personer vilket motsvarade
vår andel av det nationella åtagandet enligt Länsstyrelsens beslut. För att kunna klara
detta uppdrag har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet drivit
ett projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Projektet, kallat ”Pax för en
bostad”, innebar att en tjänst inrättades för att lösa behovet av bostäder till de
nyanlända som anvisades till Gotland. Bosättningsuppdraget innebär hela processen,
från att finna en lämplig bostad, förhandla om hyra, teckna avtal med fastighetsägare
och hyresgäst, basutrusta bostaden och introducera de nya hyresgästerna till att
inflyttningen är klar.
2016 var ett år som kännetecknades av snabba förändringar i främst asylmottagandet,
både när det gäller ensamkommande barn, vuxna och familjer. Detta samtidigt som
den nya lagen och förordningen om bosättning fick full effekt. Region Gotlands
verksamheter har ställt om för att möta behoven. Civilsamhället har gjort och gör
omfattande frivilliga insatser. Nya nätverk har skapats såväl inom och mellan
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regionens förvaltningar som med regionala myndigheter och frivilligrörelser.
Sammantaget har detta gjort att mottagandet på Gotland lyfts fram som ett gott
exempel av Migrationsverket.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras
för att bättre motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina
uppdrag. Uppdraget att finna bostäder, sluta avtal, basutrusta bostäder osv. har inte
en naturlig koppling till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övriga uppdrag
kring integration och etablering, som undervisning i svenska för invandrare,
samhällsorientering, rådgivning vid medborgarplatsen, skolplacering av barn mm.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med
koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder
åt nyanlända kräver kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till
bostadsförsörjning för andra grupper som behöver hyresbostäder, som personer med
sociala förturer, korttidsboende för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter
och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett
projekt/förstudie för att finna samordningslösningar för en samlande organisering av
dessa uppdrag tagits fram. Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.
Konsekvensanalys:
Förtydligad och förändrad ansvarfördelning enligt förvaltningens förslag ger
förutsättningar att i förlängningen vidareutveckla samordning av de olika
bostadsförsörjninguppgifter som idag är splittrade på flera nämnder, förvaltningar
och verksamheter. Ur ett process- och ekonomiperspektiv bedömer förvaltningen att
detta kan underlätta för fortsatta effektiviseringar.

Beslutsunderlag

Rf § 122, Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av
nyanlända personer till Gotland (2015-03-02)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Stefan Persson

Regionstyrelsen

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att utreda bolagets
framtida roll och verksamhet.

Sammanfattning

Det av Region Gotland helägda dotterbolaget Inspiration Gotland AB:s styrelse
begärde vid styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt skall utreda
”framtida verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands
varumärke och attraktionskraft”.
Utöver detta så behöver också effektiviseringsmöjligheter utredas, inte minst mot
bakgrund av de omfattande ekonomiska besparningarna som regionfullmäktige i
Region Gotland fattat beslut om. Bolagets verksamhet är anslagsfinansierad av
Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en utredning om bolagets roll och
verksamhet är befogad, dels med hänsyn till de ledningsutmaningar som förevarit de
senaste åren och dels till följd av att näringslivet i allmänhet genom föreningen
Tillväxt Gotland och besöksnäringen Gotlands Förenade Besöksnäring i synnerhet
stärkt sin organisering och sitt engagemang. Detta är en positiv utveckling som
Region Gotland ska bejaka, då det skapar bättre förutsättningar för ett starkare
tillväxtarbete på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer också att det är skäligt att de
utbudsminskningar som hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den
fortsatta verksamheten, oavsett hur den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete
behöver belysas och optimeras, sett till de mål som regionfullmäktige fastställt i det
regionala tillväxtprogrammet.
Viktigt att notera är bolaget även fått ta över en del av de uppdrag som tidigare låg på
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB i samband med att dess verksamhet
upphörde, något som inte heller har reglerats fullt ut.
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Protokollsutdrag från Inspiration Gotland AB:s styrelsemöte.
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Regionstyrelsen

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta anta Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det internationella arbetet

Sammanfattning

Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till
Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Remissvaren bifogas. Överlag ställer
sig nämnderna positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på
sakfrågor, att projekt ska initieras från verksamheterna och att
regionstyrelseförvaltningen ges en samordnanderoll. Prioriterade nätverk och
övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en
regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring
regionens internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka sin
egen kompetens. TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur
genomförandet av strategin ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och projekt
är för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då aktiviteter finns
ska de beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Internationell strategi för Region Gotland 20172020 har stöd i förvaltningar och nämnder och att ursprungsförslaget kan antas.
Utgångspunkten för vart internationella frågor hamnar i organisationen är
regionfullmäktiges antagna ramar för nämndernas uppdrag och ansvar.
TN:s förslag om regiongemensam funktion går emot framlagd strategi där syftet är
att förvaltningarna ska arbeta med omvärldsbevakning och internationalisering som
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verktyg i sin verksamhetsutveckling. Istället för en organisationsövergripande
handlingsplan för strategin bör varje förvaltning istället arbeta fram en handlingsplan
för att få internationella frågor implementerade i ordinarie verksamhet.
Genom att årligen rapportera och följa upp internationella aktiviteter blir det en
naturlig del av verksamheten. Även om rapporteringen blir kortfattad bedöms den
vara viktig för att skapa det nya arbetssättet med omvärldsbevakning och
internationalisering som verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Redaktionellt uppdateras strategin efter den nya organisationsstrukturen och
ledningskontoret ersätts av regionstyrelseförvaltningen. I samband med detta ändras
även ”centralt avsatta medel” till regionstyrelseförvaltningens budget för att
förtydliga vart de centrala medlen ska tas.
Beslutsunderlag

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 1, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för
hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och andra aktörer.
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Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för
att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
• att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter

1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:
•
•
•
•
•

ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd 2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med
koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För
att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage
Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift, och ska, liksom engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, eftersträva synergieffekter dem emellan.
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Det är viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin.
Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat
och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas
med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter 4.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas
upp och redovisas.
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Den beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och

att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripan-

de frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningarna i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.
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Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med
förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med
och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor.
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro).
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Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då
arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro.
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro.
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
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Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft en lägre
aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/.
Årlig medlemsavgift:1000 euro.
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner, landsting och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL, både på tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-11-16

TN § 222

Internationell strategi
AU § 135
TN 2016/2201

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2016.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till internationell strategi med
följande tillägg:
•

Dagens gränssnitt mellan Regionstyrelsen och tekniska nämnden behöver
förtydligas.

•

Prioriteringarna omarbetas så att ö-samarbetet framgår tydligare.

•

En handlingsplan för hur genomförandet ska utföras i praktiken tas fram.

•

Budgetfrågorna måste lösas så att genomförande kan bli möjligt.

•

En regiongemensam funktion föreslås på ledningskontoret för all administration
kring regionens internationella arbete i stället för att varje förvaltning skall bygga
upp en egen.

Bakgrund

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har förts
såväl internt som externt med relevanta aktörer. Den nya strategin har ett tydligare
fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer än profilområden. Strategin
syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som
ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering. Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att
vara verksamhetsutvecklande.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-06

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-11-22

MHN § 130
MHN 2016/4089
-SBF 15 november 2016
Au § 108

Remiss – Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts av Ledningskontoret och efter beslut i
Regionstyrelsen 2016.09.22 har den remitterats till samtliga nämnder. Syftet med den
internationella strategin är att ”klargöra hur regionens internationella arbete ska bidra till
de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland
2025”. Syftet är vidare att ”tydliggöra hur regionens samtliga nämnder och förvaltningar
i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för att
kunna förstärka, förbättra och förnya Gotland”.
Det är Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att avsaknaden av en tydlig
regiongemensam strategi inom området har haft betydelse för att internationella
samarbeten inte prioriterats eller budgeterats inom förvaltningen. Med
världsarvsområdet som ett tydligt undantag finns ingen fortlöpande kontakt eller något
pågående samarbete inom internationella nätverk på förvaltningen. Förslaget till
internationell strategi lyfter just Organization of World Heritage Cities (OWHC) som en
prioriterad organisation. Union of the Baltic Cities (UBC), med sitt nätverk för
planering, borde också vara av stort intresse och betydelse för
Samhällsbyggnadsförvaltningen att samverka inom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att få ett regiongemensamt
ramverk för internationellt samarbete och utbyte. Förvaltningen anser också att det är
positivt att strategin förutsätter att medel avsätts centralt på Region Gotland med syfte
att stimulera förvaltningarnas internationella arbeten.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-06

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-11-22

MHN § 130 fortsättning
För att detta arbete ska bli framgångsrikt och bidra på rätt sätt till Region Gotland är det
dock helt nödvändigt att förvaltningen själv tydliggör vilka resurser som tilldelas det
internationella arbetet. Utan avsatta resurser på förvaltningen lär väldigt få arbeten och
utbyten kunna genomföras i praktiken. Projekt, utbyten och ansökningar kräver
dessutom i allmänhet mycket administration vilket förutsätter tid och resurser utanför
det egentliga projektet eller samarbetet. Att detta arbete ändå verkligen bör bedrivas
aktivt styrks ju av att det i förslaget till strategi konstateras att ”internationalisering ska
vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter”.
Sammantaget anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningschefens roll och
ansvar för att internationellt arbete bedrivs inom förvaltningen borde betonas ännu
tydligare i strategin. En rimlig konsekvens av en antagen regiongemensam strategi torde
vara att varje förvaltning behöver upprätta en egen handlingsplan för det internationella
arbetet som ansluter till strategin.
Det internationella arbetet inom Region Gotland måste vara transparent och tydligt för
medarbetare, chefer och politiker. Därför är det avgörande att syfte och mål med
utbyten, projekt och arbeten ska tydliggöras för och återrapporteras till de politiska
nämnderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar att det nu tas fram en internationell strategi
för Region Gotland. Som region i Sverige är Gotland unik, och den internationella
utblicken och nätverksbyggandet är av stort vikt för det regionala arbetet inom många
områden. Inom samhällsbyggnadsområdet skulle ett strategiskt inriktat internationellt
utbyte kunna vara en viktig källa till nödvändig kunskapsinhämtning, men också en
möjlighet att bidra med egen erfarenhet och kunskap i ett internationellt sammanhang.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Protokoll

KFN § 86
KFN AU § 82

Remiss. Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
KFN 2016/255

−
−
−

KFF Remissvar Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, 2016-10-31
RS § 211 Internationell strategi 2017-2020 – remittering, 2016-09-22
LK Remissversion Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, 2016-08-24

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020 men föreslår följande:
o Att det i strategin förtydligas vilken nivå/instans som beslutar kring de
centralt avsatta medlen.
o Att den föreslagna sammanställningen av goda exempel uppdateras
vartannat år istället för varje år.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen att Region Gotlands internationella strategi
skulle ses över. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har förts såväl
internt som externt bland relevanta aktörer. Regionstyrelsen beslutade (RS § 211, 201609-22) att remittera förslaget till Internationell strategi 2017-2020 till samtliga nämnder.
Förvaltningen är positiv till syftet med den internationella strategin. Det vill säga att
klargöra hur regionens internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål
som finns för Vision Gotland 2025, samt att tydliggöra hur regionens nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan införliva större fokus på det internationella
arbetet i verksamheten.
Förvaltningen föreslår dock att kultur- och fritidsnämnden ska göra medskicket att det
i strategin förtydligas vilken nivå/instans som beslutar kring de centralt avsatta medlen
samt att den föreslagna sammanställningen av goda exempel uppdateras vartannat år
istället för varje år.
På sammanträdet diskuteras hur den internationella strategin ska kunna synliggöras
inom kultur- och fritids verksamhet och vikten av detta.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-08

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.

Expedieras:
Regionstyrelsen/Ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-09

BUN § 123
Au § 102

Remiss från regionstyrelsen. Internationell strategi 2017 – 2020
BUN 2016/670

- Remiss från regionstyrelsen, 2016-09-22, § 211
- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 (reviderad)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med förslag.

Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 om översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har verkställts och regionstyrelsen beslutade i september
att remittera förslaget till samtliga nämnder, med en remissperiod till och med den 30
november, 2016.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning
och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom
samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningen, på grund av kort remisstid,
inte kunna bereda ärendet genom att samla in synpunkter från verksamheterna.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som klargör hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska
målen i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och
utvärderas dessa enligt de rutiner som beskrivs i strategin.
Arbetsutskottet beslutade att yttrandet skulle kompletteras med dels skrivning om att
internationellt utbyte sker inom ramen för språkstudier inom såväl grund- som

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-09

Forts. BUN § 123
gymnasieskolan samt kompletterande skrivning om att projekt, generellt, bör initieras
från verksamheter och/eller nämnd och därmed ges ledningskontoret och/eller
regionstyrelsen primärt en samordnande roll och inte initierande.
Förvaltningen hade inför nämndens behandling av ärendet kompletterat förslaget till
yttrande i enlighet med arbetsutskottets beslut.
Ärendet föredrogs avseende förslaget om Internationell strategi av ledningskontorets
EU-samordnare, Maria Pettersson.
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att yttrande inges i enlighet med reviderat förslag.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-11-09

GVN § 112
GVN AU § 104

Remiss från regionstyrelsen. Internationell strategi 2017 – 2020
GVN 2016/143

- Remiss från regionstyrelsen, 2016-09-22, § 211
- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 (reviderad)
- BUN 2016/670, Au § 102

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med förslag.

Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 om översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har verkställts och regionstyrelsen beslutade i september
att remittera förslaget till samtliga nämnder, med en remissperiod till och med den 30
november, 2016.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning
och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom
samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningen, på grund av kort remisstid,
inte kunna bereda ärendet genom att samla in synpunkter från verksamheterna.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som klargör hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska
målen i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och
utvärderas dessa enligt de rutiner som beskrivs i strategin.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-23

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-11-09

Forts. GVN § 112
Arbetsutskottet beslutade att ärendet överlämnas utan eget yttrande.
Förvaltningen hade inför nämndens behandling av ärendet kompletterat förslaget till
yttrande i enlighet med de beslut som arbetsutskottet för barn- och
utbildningsnämndens (BUN) tagit. BUN yrkade på att yttrandet skulle kompletteras
med dels skrivning om att internationellt utbyte sker inom ramen för språkstudier inom
såväl grund- som gymnasieskolan samt kompletterande skrivning om att projekt,
generellt, bör initieras från verksamheter och/eller nämnd och därmed ges
ledningskontoret och/eller regionstyrelsen primärt en samordnande roll och inte
initierande.
Ärendet avseende förslaget om Internationell strategi föredrogs av chefen för kvalitet
och utvecklingsavdelningen Elisabeth Jonsson Höök.

Yrk anden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslog att yttrande inges i enlighet med reviderat förslag.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Socialnämnden

SON 2016/395
17 oktober 2016

Marica Gardell
Socialdirektör

Socialnämnden

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner och lämnar nedanstående yttrande som svar på
remiss.

Bakgrund

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in
omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt
perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor.
Regionstyrelsen bedömer att arbetssättet som föreslås i strategin behöver en tydlig
förankring i samtliga nämnder för att kunna implementeras på ett tillfredställande
sätt. Därför inleds arbetet med en internremiss.
Regionstyrelsen (RS 2016/540, § 211) godkände remissversionen av internationell
strategi för Region Gotland 2017 – 2022 och remitterade förslaget till samtliga
nämnder.
Beredning

På grund av kort remisstid har förslaget inte kunnat beredas genom att samla in
synpunkter från verksamheterna. Remissförslaget har tagits upp för diskussion i
socialförvaltningens ledningsgrupp.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/395

Synpunkter

Socialförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna strategin som klargör
hur regionens internationella arbete kan bidra till de strategiska målen i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering. Socialförvaltningen lyfter vikten av att det är
verksamhetsbehovet som ska styra de projekt som bedrivs och att fokus ska läggas på
sakfrågorna snarare än på teoretiska målformuleringar.
Då socialförvaltningen driver projekt beskrivs, rapporteras och utvärderas dessa
enligt de rutiner som beskrivs i strategin.
För att stimulera förvaltningens internationella arbete har socialförvaltningen utsett
en kontaktperson till det förvaltningsövergripande nätverket inom Region Gotland.

Beslutsunderlag
Remissversion – Internationell strategi för Region Gotland 2017 – 2020
Tjänsteskrivelse 2016 10 17
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Thomas Zielinski
Kommunikatör, kontaktperson

Skickas till
RS-registrator (RS 2016/540)

2 (2)

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-11-16

HSN § 293

Internremiss. Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020

HSN 2016/453
HSN-AU § 287

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner och lämnar nedanstående yttrande som
svar på remiss.

Sammanfattning

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har
förts såväl internt som externt med relevanta aktörer.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in
omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt
perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor. Även ett
flertal av regionråden har intervjuats under processen. Regionstyrelsen bedömer att
det nya arbetssättet som föreslås i strategin behöver en tydlig förankring i samtliga
nämnder för att kunna implementeras på ett tillfredställande sätt och därför föreslås
arbetet inledas med en internremiss.
Regionstyrelsen (RS 2016/540, § 211) godkände remissversionen av internationell
strategi för Region Gotland 2017 – 2022 och remitterade förslaget till samtliga
nämnder.
Bedömning

På grund av kort remisstid har förslaget inte kunnat beredas genom att samla in
synpunkter från verksamheterna. Remissförslaget har tagits upp för diskussion i
hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och nedanstående synpunkter har sin
utgångspunkt från dessa diskussioner. Förvaltningen har också varit representerade i
det internt förvaltningsövergripande nätverket inom Region Gotland och varit
delaktiga i framtagningsprocessen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-11-16

Synpunkter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer sig i stort positiv till den framtagna
strategin som ger ett klargörande av förutsättningar, roller och ansvar, arbetssätt samt
vikten av omvärldsbevakning och betydelsen av eventuell extern finansiering av
projekt. En viktig aspekt är också att det ska finnas en klar koppling mellan
verksamhetens uppdrag och att arbetet skall syfta till att vara
verksamhetsutvecklande.
För att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och effektiv vård arbetar idag
de olika professionerna och tjänstmän inom förvaltningens verksamheter med ett
brett spektra av internationella kontakter, nätverk, intresseföreningar, SKL och
genom universitet och högskolor. Oftast sker de internationella kontakterna på
individnivå.
Att främja ett internationellt utbyte för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland och att utveckla Region Gotlands verksamheter ser
förvaltningen som en naturlig del av verksamhetens uppdrag och arbetssätt. I stort är
detta idag en integrerad del av verksamheten.
Den framtagna strategin ger ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av
internationalisering, men förvaltningen ser inte behovet av att målbilden årligen ska
brytas ner och konkretiseras per nämnd där aktiviteter ska redovisas i nämndernas
verksamhetsplaner. I förekommande fall och som en naturlig del av förvaltningens
prioriterade arbete ska målet dock konkretiseras och läggas in den årliga
verksamhetsplanen.
Förvaltningen ställer sig bakom de framgångsfaktorer som strategin lyfter fram och
ser de som viktiga delar i det fortsatta implementeringsarbetet.
Avseende uppföljning och utvärdering har förvaltningen samma ståndpunkt som
ovan där ”målbilden ska brytas ner och konkretiseras i verksamhetsplaner. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen ser i stället en skrivning som att det är de relevanta och
pågående prioriterade arbeten som genomförts under verksamhetsåret och som har
koppling till internationell samverkan som ska utvärderas och följas upp samt
redovisas i nämndens verksamhetsberättelser. Om ett projekt genomförs inom
regionen, inkluderat de med internationell koppling, är det också obligatoriskt att
använda Region Gotlands projektmodell som ger klara direktiv avseende ansvar,
struktur, mål och uppföljning.
Beslutsunderlag

Remissversion – Internationell strategi för Region Gotland 2017 – 2020
Tjänsteskrivelse 12 oktober 2016
Skickas till
Regionstyrelsen
Maria Pettersson Ledningskontoret

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Gustafsson
Handläggare

1 (2)
Ärendenr. RS 2014/300
Handlingstyp Tjänsteyttrande
Datum Den 23 januari 2017

Regionstyrelsen

Överklagande av beslut om tillstånd till flygverksamhet vid
Visby Airport
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.
Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Stockholms län, lämnade i beslut
daterat 2015-01-29, med stöd av 9 kap. miljöbalken, Swedawia AB tillstånd till
civil och militär flygverksamhet vid Visby Airport. Tillståndet gäller en årlig
omfattning av högst 35 750 flygrörelser, varav 30 000 civila och 5 750 militära.
Tillståndet överklagades av regionstyrelsen (RS § 58/2015) då domen innehöll
ett antal otydligheter som sammantaget ger en oklar bild av vad tillståndet kan
ge för konsekvenser för den framtida bebyggelseutvecklingen i Visbyområdet. I
regionstyrelsens beslut sägs att miljötillståndet inte får resultera i en ännu mer
restriktiv linje än den som råder idag när det gäller hinder för Visbys framtida
bebyggelseutveckling i enlighet med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet som antogs av kommunfullmäktige i december 2009.
Under rättsprocessens gång har det framkommit nya uppgifter som rör det
militära flygets konsekvenser för Visbys framtida utveckling. Inför det slutliga
avgörandet i Regeringen har Region Gotland beretts möjlighet att komma in
med kompletteringar till sitt tidigare yttrande.
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Bedömning

Ett förslag till yttrande har tagits fram vilket föreslås skickas till miljö- och
energidepartementet som regionens svar inför kommande överklagandeprövning.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Ärendenr. RS 2014/300
Handlingstyp Yttrande
Datum Den 2 februari 2017

Miljö- och energidepartementet
Att: Fredric Gemsjö
103 33 STOCKHOLM

Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till
flygverksamhet vid Visby Airport inom fastigheterna Visby
Annelund 1:72 m fl, Gotlands kommun
Ert Dnr M2015/02781/Me

Region Gotland har tidigare yttrat sig i ärendet (Regionstyrelsen § 220/2014
samt § 58/2015).
För den civila delen av tillståndet är bedömningen nu att konsekvenserna av
tillståndet är tämligen klarlagda. Regionens yrkanden i överklagandet om krav
på redovisning av relevanta kurvor kvarstår dock. När det gäller den militära
delen har ny kunskap tillkommit som kastar nytt ljus över konsekvenserna av
det överklagade tillståndsbeslutet. Konsekvenser som kan visa sig vara
oacceptabla för Region Gotland.
Regionens mål i överklagandet var i ett första steg att få till ett tillståndsbeslut
som var möjligt att ta ställning till. Det är naturligtvis fortfarande en primär
målsättning, men från tiden för överklagandet till nu har försvarsmaktens
tolkning av innebörden av det militära riksintresset med tillhörande
influensområden successivt blivit allt tydligare. Då var bedömningen att Lamax
80 db-kurvan inte utgjorde någon inskränkning i Regionens
bebyggelseplanering kring Visby flygplats. Regionen har sedan lång tid tillbaka
beaktat det militära flygets bullerpåverkan kring Visby flygplats genom FBN 55
db-kurvan sammantaget för det civila och det militära flyget samt Lamax 90kurvan för det militära flyget. Detta framgår även, utan invändningar i
Länsstyrelsens granskningsyttrande, av den fördjupade översiktsplanen Hela
Visby. Nu är det tydligt att Försvarsmaktens inställning är att det inom Lamax
80 db-kurvan i stort sett ska vara stopp för ny bostadsbebyggelse. Om den
inställningen, utan undantag, blir den rådande inställningen är bedömningen att
detta får oacceptabla konsekvenser för bebyggelseutvecklingen i
Visbyområdet.
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Av Försvarsmaktens yttrande framgår hur Försvarsmakten själva ser på
omfattningen av den militära verksamheten på Visby Airport i förhållande till
tillståndets krav på ljudisolering av befintliga bostäder inom lamax 90 dbkurvan. Från den framställningen delar Region Gotland Försvarsmaktens
bedömning att:
•

•
•

•

den militära verksamheten vid Visby Airport är av betydligt mindre
omfattning jämfört med verksamheten vid flottilj flygplatserna F 17
och F 21,
det på dessa platser sker en regelbunden flygverksamhet,
den sökta och tillståndsgivna verksamhet och den flygrörelsevolym
som Försvarsmakten bedriver vid Visby Airport inte går att jämföra
med den övningsvolym som det finns behov av vid flottiljerna,
det inte sker någon regelbunden militär flygverksamhet vid Visby
Airport och att verksamheten är koncentrerad till ett antal militära
övningar per år eller incidentberedskap.

På grundval av ovan anförda omständigheter vill Regionen göra följande
tilläggsyrkande.
Regionen yrkar nu även att:
1. det lämnade tillståndet ska visa att Regionen lämnas garantier för att
Lamax 80 db-kurvan inte innebär stopp för bebyggelseutvecklingen
inom kurvans hela område.
Detta kan göras genom att:
•
•

fastställa att Lamax 80 db-kurvan inte är relevant i det aktuella ärendet
eller
att precisera fördelningen av försvarsmaktens tillståndsgivna flygningar
så att påverkan på bebyggelseutvecklingen runt flygplatsen
minimeras.

Att fastställa att Lamax 80 db-kurvan inte är relevant i det aktuella ärendet
innebär att ta ställning för att den ansökta militära flygtrafiken inte är av den
omfattningen eller av den regelbundenheten att max 80 db inte behöver
beaktas vid bygglovprövning eller vid prövning av detaljplan.
Regionstyrelsen
Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Aktbilaga 11

Regeringskansliet
2017-01-04
M2015/02781/Me
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Se sändlista

Miljö- och energidepartementet
Miljöprövningsenheten
Handläggare: Fredric Gemsjö
Tel. 08-405 36 68

Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till
flygplatsverksamhet vid Visby Airport inom fastigheterna
Visby Annelund 1:72 m.fl., Gotlands kommun

För kännedom och eventuellt yttrande översänds kopia av aktbilagorna 3, 6,
8 och 10.
Om du vill anföra något ytterligare i ärendet, bör ditt yttrande ha kommit in
till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet,
senast den 31 januari 2017. Efter detta datum kan ärendet komma att
avgöras på befintligt underlag.
Diarienummer M201 5/02781 /Me bör anges.
I tjänsten
fo (.

Maria Ekman

Sändlista
/Region Gotland, 621 81 Visby
Swedavia AB
Ombud: Bolagsjurist Tomas Fjordevik, Box 35,190 45 Stockholm-Arlanda
Bifogas, aktbilaga 3, 6, 8 och 10

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax:08-241629
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
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Miljö- och energidepartementet

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Miljöprövningsenheten, Fredrik Gemsjö

2016-08-23

M2015/02781/Me

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Rebecca Enroth, 08-562 81631,
exp-gl@mil.se

Yttrande avseende överklagande, Visby Airport. Gotlands
kommun
Generalläkarens synpunkter
Generalläkaren lämnar som tillsynsmyndighet för Försvarsmaktens och
Fortifikationsverkets verksamheter följande synpunkter och avstår från att yttra
sig över ärendet i övrigt.
-

I motsats till Region Gotland anser Generalläkaren att ärendet är
tillräckligt utrett och frågan om tillstånd med villkor och
prövotidsförordnande bör kunna avgöras.

-

Villkor 6 och prövotidsförordnandet U l berör endast civil flygtrafik,
varför Generalläkaren avstår från att yttra sig avseende detta.

-

Vad gäller villkor 7 och även 8 och 9 delar Generalläkaren Mark- och
miljödomstolens bedömning att villkoren är rimliga.

Bakgrund
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län (MPD) har
beslutat om tillstånd i rubricerat ärende. Region Gotland och sökanden Swedavia
AB har överklagat beslutet. Region Gotland yrkar att tillståndsbeslutet ska
undanröjas och ärendet återförvisas till MPD för fortsatt handläggning. Sökanden
yrkar att villkor 6, 7, 8 och 9 ska ändras eller upphävas samt att

(MH)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Generalläkaren

Tegeluddsvägen 100

08-788 75 00

08-5628 16 86

exp-gl@mil.se

107 85 Stockholm

www.forsvarsmakten.se/hkv
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prövotidsförordnandet U l ska upphävas. Generalläkaren har anmodats yttra sig i
ärendet.

Övrigt
Beslut om detta yttrande har fattats av miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rebecca Enroth. I handläggningen har även deltagit miljö- och
hälsoskyddsinspektör Malin Höök.

Rebecca Enroth
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

"it i-i. ^-0__

-'

Malin Höök
Miljö- och hälsoskyddsinspekör
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Enköping den 28 september 2016
Till Miljö- och energidepartementet
Att: Fredric Gemsjö
Bifogat översändes Försvarsmaktens yttrande över MMDs yttrande avseende tillståndsbeslut för Visby
Airport till regeringen.
Med vänliga hälsningar,
Lina Weinmann

iFÖRSmRSMAKTEN
Lina Weinmann
Jurist
Chef Miljöprövningsenheten
FÖRSVARSMAKTEN
LedR • Miljöprövningsenheten
Pl 920, 749 81 ENKÖPING
Besöksadress: Regementsgatan 1A
Telefon: 0171-15 79 22 • Fax:0171-157228
Mobil: 073-364 1592 • e-post: lina.weinmann@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet.
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig
person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message
does not contain classified information.
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Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Fredric Gemsjö

2016-08-23

M2015/02781/Me

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

MPE, Lina Weinmann, 0171-15 79 22,
lina. weinmann(5) mil. se

Yttrande över mark- och miljödomstolens yttrande, Visby
Airport
Försvarsmakten har anmodats att avge yttrande över mark- och miljödomstolens eget yttrande
till regeringen för avgörande av tillståndsbeslutet för Visby Airport.
Försvarsmakten noterar att mark- och miljödomstolen anser att det i målet inte framkommit
några omständigheter som ger anledning att undanröja besluten och visa ärendet åter till MPD
för fortsatt handläggning. Försvarsmakten delar mark- och miljödomstolens inställning
rörande överklagandet från Gotlands kommun.
Försvarsmakten noterar vidare att mark- och miljödomstolen sammanfattningsvis anser att det
inte har framkommit några omständigheter som i någon del kan motivera andra
ställningstaganden än de MPD kommit fram till. Mark- och milj ödomstolen föreslår således
att regeringen avslår Överklagandena. Försvarsmakten vidhåller här i denna del de av
Swedavia tidigare framförda yrkandena med grunder i bolagets överklagande.
Vad särskilt gäller överklagandet av villkorspunkten 7:
Försvarsmakten delar inte mark- och miljödomstolens bedömning att det är motiverat att
föreskriva krav på bullerskyddsåtgärder för den militära flygtrafiken vid Visby Airport. Den
militära verksamheten vid Visby Airport är av betydligt mindre omfattning jämfört med
verksamheten vid flottilj flygplatserna F 17 och F 21, där det dagligdags sker flygning med
militära stridsflygplan och kvällflygning äger rum flera gånger i veckan. Dessutom sker
övning under hela dygnet vid vissa tider vid flottiljerna. Det sker således en regelbunden
flygverksamhet med olika uppdrag och träning av olika förmågor runt omkring flottiljerna.
Till detta kommer att Blekinge flygflottilj, F 17, har i sitt tillståndsbeslut 12 500 flygrörelser
(LWE)
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med stridsflygplan, medan Norrbottens flygflottilj, F 21, har i sitt tillståndsbeslut 18 400
flygrörelser med stridsflygplan. På grund av den regelbundna flygverksamheten vid
flottilj flygplatserna och de antalet tillståndsgivna flygrörelser är det rimligt med
bullerisoleringsvillkor för flottilj flygplatserna. Försvarsmakten anser dock att den sökta och
tillståndsgivna verksamhet och den flygrörelsevolym som Försvarsmakten bedriver vid Visby
Airport inte går att jämföra med den övningsvolym som det finns behov av samt tillstånd för
vid flottiljerna. Verksamheten kring Visby Airport och nyttjandet av Visby Airport är inte
heller jämförbara med behovet och nyttjandet vid Försvarsmaktens flottilj flygplatser.
Vid Visby Airport sker ingen regelbunden militär flygverksamhet. Verksamhet är istället
koncentrerad till ett antal militära övningar per år eller incidentberedskap. Försvarsmakten
vidhåller således att det varken är skäligt eller rimligt med bullerisoleringsvillkor varken för
den tillståndsgivna mängden rörelser eller för den sökta verksamheten. Försvarsmakten vill
återigen poängtera att bullerisoleringsvillkor vid tillståndsprövningar enbart tidigare erhållits
för den verksamhet som Försvarsmakten bedriver vid och kring våra flottilj flygplatser. Av
dessa skäl anser Försvarsmakten att inte heller åtgärdskostnaden per bostadshus är rimligt satt
i relation till den tillståndsgivna militära verksamheten vid Visby Airport. Detta oavsett
villkorspunktens utformning. Försvarsmakten delar inte mark- och miljödomstolens
uppfattning att det "under sådana förhållanden blir det av mindre betydelse att den militära
flygverksamheten på Visby Airport sker intermittenr. Försvarsmakten vidhåller således det
orimliga med ett bullerskyddsvillkor för sökt militär flygverksamhet vid Visby Airport.

Weinmann, Lina
Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Härmed översänds Naturvårdsverkets yttrande i rubricerat ärende.
Med vänliga hälsningar
Camilla Lindholm

CAMILLA LINDHOLM
miljöjurist
NATURVÅRDSVERKET
Avdelningen för genomförande
Enheten för prövning och regelgiv/ning
Sektionen för samhällsplanering
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 16 23
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
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2016-10-14 Ärendenr:
NV-05885-16
Miljö- och energidepartementet
103 33 STOCKHOLM
m.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande gällande överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till
flygplatsverksamhet vid Visby Airport inom fastigheterna Visby Annelund
1:72 m.fl., Gotlands kommun (M 2015/02781/Me)
Region Gotland och Swedavia AB (Swedavia) har överklagat ett beslut från
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län, gällande
tillstånd till flygplatsverksamhet vid Visby Airport. Swedavia har även
överklagat ett omprövningsbeslut från miljöprövningsdelegationen gällande
samma verksamhet.
Genom beslut den 24 april 2015 har Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt, med stöd av 21 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, överlämnat målet
med eget yttrande till regeringen för beslut.
Miljö- och energidepartementet har anmodat Naturvårdsverket att lämna
yttrande i rubricerat ärende. Naturvårdsverket avgränsar sitt yttrande till att gälla
Swedavias överklagande.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket delar mark- och miljödomstolens bedömningar gällande de
överklagade villkoren och anser således att Swedavias överklagande ska avslås.
Skäl för Naturvårdsverkets ställningstagande
Villkor 6
Buller och höga ljudnivåer är ett utbrett miljöhälsoproblem. Det är den störning
som berör flest människor i Sverige, både barn och vuxna. Buller påverkar oss
på olika sätt och har stor negativ påverkan på vår hälsa och påverkar vår

BESÖK: STOCKHOLM - V A L H A L L A V Ä G E N 195
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
POST: 10648 STOCKHOLM
TEL: 010-698 1000
FAX: 010-698 1099

E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDS VERKET. SE
INTERNET: W W W . N A T U R V A R D S V E R K E T . S E

NATURVÅRDSVERKET
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möjlighet till en god livskvalitet. Exempelvis pekar flera studier på att långvarig
exponering för flygbuller kan öka risken for hjärt- och kärlsjukdomar. Det är
därför mycket viktigt att störningar från flygbuller begränsas så långt som
möjligt, särskilt inomhus.
För flygbuller finns det två mått för exponering; ekvivalent ljudnivå (LAeq) och
flygbullernivå (FBN), Ekvivalent ljudnivå är ett mått på medelljudnivån under
en tidsperiod, till exempel ett dygn. FBN är en medelljudnivå per dygn där
hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker. Dessa mått är praktiskt taget
likvärdiga, skillnaden mellan dem när de tillämpas kan uppgå till ungefär l - 2
dBA, beroende på olika parametrar. Eftersom buller under kvällen och natten
ges större tyngd i måttet FBN kan man dock säga att FBN-måttet ger en ökad
skyddsnivå jämfört med ekvivalent ljudnivå.
I detta fall har såväl miljöprövningsdelegationen som mark- och miljödomstolen
bedömt att det av hälsoskyddsskäl är motiverat att tillämpa FBN som
exponeringsmått för flygbuller. Naturvårdsverket delar denna bedömning. Det är
också i linje med praxis (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolen M 11706-13).
Vi anser inte heller att en tillämpning av FBN som mått medför några oskäliga
kostnader för vidtagande av skyddsåtgärder. Vi ser inget behov av att förtydliga
villkorets andra stycke.
Villkor 7
Naturvårdsverket delar mark- och miljödomstolens bedömning att det är
motiverat att ställa krav på skyddsåtgärder med anledning av den militära
verksamheten. Vi anser inte att kraven är orimliga.

Prövotictsutredningen Ul
Naturvårdsverket anser, i motsats till vad Swedavia har anfört, att ett villkor som
reglerar eventuella bullerskyddsåtgärder för de bostäder som exponeras för
maximala ljudnivåer 80 dB(A) och däröver under dag- och kvällstid, kan komma
att omfatta även andra byggnader än de som omfattas av villkor 6 i
miljöprövningsdelegationens beslut. Vi anser därför, i likhet med mark- och
miljödomstolen, att det är motiverat att frågan utreds.

Beslut om detta yttrande har fattats av tillförordnade generaldirektören Lena
Callermo.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande
avdelningschefen Rikard Janson, föredragande, enhetschefen Anders Johnson,
handläggaren Kyriakos Zachariadis och miljöjuristen Camilla Lindholm.

Lena Callermo
Rikard Janson
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Miljö- och energidepartementet .
Miljöprövningsenheten
/\b lo
103 33 STOCKHOLM

k. 2016-10-19
Prövningen av överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till
flygverksamhet vid Visby flygplats på fastigheterna Visby Annelund 1:72 m.fl.
i Gotlands kommun
ErtdnrM2015/02781/Me

Sammanfattning
Länsstyrelsen ansluter till Mark- och miljödomstolens yttrande och avstyrker yrkandena
i överklagandet från Swedavia AB. Länsstyrelsen bedömer att kraven i det överklagade
beslutet om tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms
län den 29 januari 2015 är rimliga.
Länsstyrelsen lämnar nedan synpunkter med anledning av skrivelserna i remissen.

Länsstyrelsens synpunkter
Generellt

Länsstyrelsen konstaterar att Visby flygplats ligger mycket nära Visby och riskerar att
orsaka störande buller för boende i anslutning till flygplatsen. Det är därför rimligt att
föreskriva om villkor om bullerbegränsande åtgärder i tillståndet för områden där
flygbuller regelbundet överstiger vissa beräknade ljudnivåer utomhus vid fasad, med
mål om att ljudnivåer inomhus ska följa förekommande riktvärden för god boendemiljö.
Länsstyrelsen konstaterar att de överklagade villkor 6 och 7 i tillståndet inte för
närvarande innebär några större åtaganden för den civila eller den militära flygverksamheten. Bullerskyddsåtgärder behöver inte genomföras förrän störningen konstaterats att
regelbundet överskrida vissa ljudnivåer. Om samma bedömningsgrund används på den
militära flygtrafiken som den civila, måste kravet på skyddsåtgärder avseende den
militära flygverksamheten bedömas som generöst (över 90 dB A).
Länsstyrelsen anser att bullerbegränsande åtgärder bör genomföras såväl på fritids- som
permanentbostäder. Det faktum att fritidsbostäder ofta övergår till permanentboenden i
Visbys närområde gör också att gränsdragningar om detta annars kan komma bli svåra.
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Villkor 7 - skyddsåtgärder mot militärt buller

Länsstyrelsen konstaterar att militärt flygbuller upplevs som störande, särskilt när det
förekommer intensivt vid övningar och frekvent incidentflyg. Länsstyrelsen är tveksam
till Mark- och miljödomstolens formulering om att toleransen mot buller från militär
flygverksamhet skulle vara högre än från civil flygverksamhet eftersom det främst är
den militära flygverksamheten (samt småflyget sommartid) som genererar klagomål.
Omfattningen av den militära flygverksamheten har hittills inte varit i närheten av det
tillståndet tillåter. År 2011 utfördes 940 militära flygrörelser, varav 429 med JAS39.
Fram till år 2015 har militär flygverksamhet ökat och uppgick då till totalt l 300
flygrörelser. Tillståndet tillåter dock ca mer än 4 gånger så många militära flygrörelser,
5 750 varav 2 260 med JAS39.
Kraven på skyddsåtgärder avseende buller från militär flygverksamhet som överstigen
90 dBA i villkor 7 bedöms inte vara orimliga då störningen uppkommer i den omfattning villkoret anger, d.v.s. 450 ggr/år. Denna höga bullernivå skulle då förekomma i
genomsnitt oftare än dagligen. Försvarsmakten hävdar för övrigt i beslut 2013 och
senare förtydligande till Länsstyrelsen ett bullerstört område runt Visby flygplats där 80
dBA maximal ljudnivå överskrids som riksintresse för totalförsvaret och anser att
störningskänslig bebyggelse inte kan uppföras där utan att innebära påtaglig skada på
riksintresset.
Länsstyrelsen konstaterar att bullerskyddsåtgärder inte behöver genomföras förrän
störningen konstaterats förekomma regelbundet och ska vidtas först efter att maximala
ljudnivån 90 dBA överskridits två år i rad eller 3 år under en 5-årsperiod. Villkoret bör
avse såväl fritids- och permanentbostäder. Fritidsbostäder övergår ofta till permanentboenden, särskilt i Visbys närområde.
Villkor 8 - kontroller

De kontroller som ska utföras enligt villkor 8 kan inte anses vara orimliga utan bedöms
utgöra sådan kontroll som skäligen kan krävas av verksamhetsutövare för miljöfarlig
verksamhet för att det ska kunna bedömas om verksamheten bedrivs inom tillståndet.
Om det finns tveksamheter om vilken verksamhetsutövare som ansvarar för olika delar
av kontrollerna och uppföljningen bör detta klargöras i villkoret.
Utredningsvillkor Ul - underlag om buller från civilt flyg dag- och kvällstid

Länsstyrelsen konstaterar att tillståndets villkor med krav på bullerbegränsande åtgärder
mot buller över maximal ljudnivå 70 dBA (civilt flyg) endast avser flygverksamhet
nattetid och följer bolagets förslag (villkor 6). Varken Naturvårdsverkets allmänna råd
med riktlinjer för flygtrafikbuller och tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6)
och trafikbullerförordningen (2015:216) begränsas till att avse endast nattetid.
Enligt en undersökning som redovisas i Naturvårdsverkets Rapport Nr 6570 (Flygbuller
på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal
flygbullerhändelser, 2013) ökar andelen flygbullerstörda boende redan då 70 dBA
maximal ljudnivå överskrids mer än 3-5 ggr/dag per dag och kväll, och mer än 2
ggr/timme.

LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN

Dnr 551-2675-16
3(3)

Kravet på underlag för att kunna bedöma behovet av ytterligare bullerskyddsåtgärder
som också avser dag- och kvällstid (buller från civilt flyg över 80 dB A) uppfattas därför
som högst rimligt av Länsstyrelsen mot bakgrund av gällande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande och samhällets ambition att färre människor ska störas av
trafikbuller (jfr den s.k. Infrastrukturproppen 1996/97:53 steg 2 för 20 år sedan och
miljömålet God bebyggd miljö).
Region Gotlands yrkanden

Länsstyrelsen konstaterar att de underlag Region Gotland efterfrågar i form av
ytterligare bullerutbredningskurvor har betydelse vid bedömningen av konsekvenserna
för den fysiska planeringen och bygglovsprövning i Visby, med hänvisning till
Förordningen (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Ärendet, bakgrund och beslutande mm
Regeringen prövar Länsstyrelsen i Stockholms läns överklagade beslut från den 29
januari 2015 och den 6 februari 2015 då Swedavia AB lämnades tillstånd till civil
flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet inom fastigheterna Visby
Annelund 1:72 m. fl. i Gotlands kommun. Överklagandet från Swedavia AB avser i
huvudsak dels krav på bullerisolering av bostäder vid angiven bullernivå från militärt
flyg, dels ett utredningsvillkor om underlag för buller från civilt flyg dag- och kvällstid
för att möjliggöra bedömningen om ytterligare skyddsåtgärder krävs. Länsstyrelsen har
lämnats möjligheter att yttra sig över tillståndet och Mark- och miljödomstolens
yttrande vid överlämnandet av ärendet till Regeringen för prövningen.
Detta yttrande har avgetts av landshövding Cecilia Schelin Seidegård efter föredragning
av miljöhandläggare Lena Kulander. I den slutliga handläggningen har även planhandläggare Elin Sander samt länsjuristerna Petter Rimfors och Britt Silfvergren deltagit.
Beslutet har fördragits i länsstyrelsens ledningsgrupp.

Å
Cecilia Schelin Seidegård

Lena Kulander

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/363
18 januari 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Del av Visby Annelund 1:39 samt Visby Annelund 1:33,
fastighetsreglering
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
del av fastigheten Visby Annelund 1:39 och fastigheten Visby Annelund 1:33
till Fastigheten Visby Annelund 1:20 som ägs av Fortifikationsverket.
Överenskommen ersättning uppgår till 39 kr/m² tomtareal vilket summerar
sig till storleksordningen cirka 2,4 Mkr.

Sammanfattning

Fastigheterna Visby Annelund 1:39 och 1:33 ägs av Region Gotland och är belägna
strax väster om Visby Flygplats och i anslutning till Fortifikationsverkets fastighet
Visby Annelund 1:20. Fastigheten Visby Annelund 1:39 omfattar totalt 262 454 m²
och består av två delar. Aktuellt område utgörs av den norra delen på del 1 på
fastigheten och omfattar i storleksordningen 60 000 m². Fastigheten Visby Annelund
1:33 omfattar totalt 1 318 m². Aktuella fastigheter utgörs av obebyggd mark som
ligger utanför detaljplanelagt område. I Översiktsplanen har marken klassats som
mark för Verksamheter – kontor. Fortifikationsverket vill reglera in marken i sin
befintliga fastighet i syfte att utöka skyddsområdet kring befintlig byggnad.
Överenskommen ersättning är fastställd utifrån ett genomsnitt av två oberoende
värderingar där Regionens värdering uppgick till 47 kr/m² tomtareal och
Fortifikationsverkets värdering uppgick till 31 kr/m² vilket ger ett genomsnitt på 39
kr/m². Slutligen fastställd ersättning kan erhållas då den aktuella delen av Visby
Annelund 1:39 är avstyckad och arealen uppmätt. Fortifikationsverket bekostar
samtliga förrättningskostnader.
Regionstyrelseförvaltningen har nu med stöd av teknikförvaltningen tagit fram
nödvändiga handlingar för ett genomförande av överenskommelsen. Tillträde sker
efter genomförd fastighetsreglering.
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Figur 1. Del av fastigheten Visby Annelund 1:39 del 1

Figur 2. Fastigheten Visby Annelund 1:33
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/363

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av del av fastigheten
Visby Annelund 1:39 och fastigheten Visby Annelund 1:33 till fastigheten Visby
Annelund 1:20 som ägs av Fortifikationsverket. Överenskommen ersättning uppgår
till 39 kr/m² tomtareal vilket summerar sig till i storleksordningen 2,4 Mkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Överenskommelse fastighetsreglering
Värdebedömning Forum Fastighetsekonomi
Värdebedömning Nai Svefa

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Fortifikationsverket (org. nr. 202100-4607), 631 89
ESKILSTUNA nedan kallad FORTV, har följande överenskommelse träffats.
§1
Överlåtelse

Regionen överlåter till FORTV mark, bestående av del
av fastigheten Visby Annelund 1:39 del 1 samt
fastigheten Annelund 1:33. Markområdena, som har
markerats på bilagd karta, skall överföras till fastigheten
Visby Annelund 1:20.
De på kartorna markerade ytorna motsvarar ca 6 ha
respektive 1 318 kvm. Parterna är överens om att den
slutliga totala ytan fastställs i samband med kommande
fastighetsreglering.

§2
Ersättning

§3
Tillträde

Ersättningen om 39 kr/kvm tomtareal för det överlåtna
området ska betalas senast två veckor efter det att
fastighetsregleringen vunnit laga kraft. Ersättningen
betalas in till Regionens bankgiro 339-8328 (NORDEA)
med angivande vad betalningen avser.

Formellt tillträde till området får ske så snart
fastighetsbildningen vunnit laga kraft och ersättningen i
dess helhet är betald.
Området har besiktigats av FORTV och överlåtes i
befintligt skick. I övrigt gäller för denna överlåtelse vad
som finns angivet i 4 kap jordabalken eller annars i lag
vad som anges om förvärv av fast egendom.

§4
Ansökan om fastig- Ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse
hetsreglering
med denna överenskommelse biträdes härmed av
parterna. FORTV svarar för
fastighetsbildningskostnaderna för denna reglering.
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§5
Upplåtelser

Regionen upplyser härmed, såvitt den känner till, att
området inte belastas av några inteckningar,
nyttjanderätter, servitut, andra rättigheter eller
bestämmelser annat än vad som framgår av det
officiella fastighetsregistret.
Om sådan framkommer i samband med genomförd
fastighetsbildningsförrättning får det hanteras inom
ramen för förrättningen eller i särskild ordning.
Eventuella kostnader för hanteringen regleras särskilt.

§6
Skatter, övriga
avgifter m m

§7
Villkor

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

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

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt och ett avtal inges till LM som grund för
fastighetsbildning.

Visby den

/

2017

För Fortifikationsverket

---------------------------------------Göran Wahlström, C PROJ

Visby den

/

---------------------------------------Karl-Martin Svärd, Fastighetstrateg

2017

För Region Gotland

---------------------------------------Björn Jansson, Regionråd

---------------------------------------Peter Lindvall, Regiondirektör
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Bilaga

Del av Visby Annelund 1:39 del 1

Visby Annelund 1:33

Del av fastigheten Gotland Visby Annelund 1:39

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2016-11-21

Ordernr: 154 595
Fastighetsbeteckning: Gotland Visby Annelund 1:39, del av

1 Uppdragsbeskrivning
1.1 Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Visby Annelund 1:39 belägen i Gotland kommun, nedan kallad
fastigheten eller värderingsobjektet.

1.2 Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Fortifikationsverket genom Karl-Martin Svärd.

1.3 Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun.

1.4 Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Värdebedömningen avses ligga till grund
för köp eller byte av mark. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en ”normal” försäljning på
en fri och öppen marknad. Marknadsvärdet kan ej bestämmas, utan endast bedömas. Detta värdeutlåtande är en
uppdatering av en tidigare värdering med värdetidpunkt maj 2015.

1.5 Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är november månad 2016.

1.6 Förutsättningar
Värderingen förutsätter att inga avverkningar eller andra skogliga åtgärder genomförts sedan besiktningstillfället
april 2015.

1.7 Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden
och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren
återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida
händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för
icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av
uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga
eller ofullständiga.

1.8 Värderingsunderlag
Utlåtandet grundas på fältinventering utförd av Olle Wiklund, NAI Svefa under april månad 2015.
Fältinventeringen har utförts genom okuläruppskattning med relaskopytor som underlag. De skogliga
uppgifterna är framskrivna med tillväxt till värdetidpunkten.
Följande har även använts som underlag:
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Ortofotokarta
Ortsprismaterial
Taxeringsuppgifter

2 Värderingsobjekt
2.1 Värderingsobjekt, allmänt
Det aktuella värderingsobjektet utgörs av det norra skiftet av fastigheten Visby Annelund 1:39 som är belägen
ca5 km norr om Visby i Gotlands kommun. Värderingsobjektet ligger strax väster om Visby flygplats och
avgränsas i väster av väg 149. Värderingsobjektet omfattar ca 12,1 ha som utgörs av skogsmark.

Översikt över fastigheten Visby Annelund 1:39 och berörd del av fastigheten (grön figur)

Fastighetens totala areal är enligt fastighetsregistret ca 26 ha.
Enligt den förenklade fastighetstaxeringen FFT 14 är fastigheten åsatt typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet).
Fastighetens taxeringsvärde 2016 samt taxerad areal framgår av bifogat fastighetsdatautdrag.
Fastighetsdatautdraget bedöms som felaktigt då det inte inkluderar någon skogsmark.
Lagfaren ägare är Gotlands kommun. För övrig information om fastigheten se bifogat fastighetsdatautdrag,
bilaga 2.
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2.2 Pågående markanvändning, skogsmark
Enligt mätningar i kartan utgörs ca 12,1 ha av skogsmark. Ca 11,3 ha utgörs av äldre tallskog och ca 0,8 ha
utgörs av kalmark. Bonitet och virkeskvalitet bedöms som jämförbara med genomsnittet i området.
Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 1 600 m³sk vilket motsvarar ca 132 m³sk per ha. Hela virkesförrådet
utgörs av slutavverkningsmogen skog. Trädslagsfördelningen utgörs huvudsakligen av tall.
Terrängtransportavstånd och ytstruktur bedöms som bättre än genomsnittet i området.

2.3 Exploateringsförutsättningar, alternativ användning.
NAI Svefa bedömer att det idag finns förväntningar om en framtida alternativ markanvändning inom
värderingsobjektet. En köpare av fastigheten torde se till möjligheten av en exploatering för främst
verksamhetsområde eller jämförligt ändamål inom värderingsobjektet. Värderingsobjektet är ej detaljplanelagt,
enligt kommunens fördjupade översiktsplan Hela Visby 2025 är området dock utpekat för Verksamheterkontor. Planen hänvisar även och ger aktualitet till tidigare fördjupade översiktsplan Visby flygplats m.m. från
1991 där området benämns som: Område för småindustri, kontor och handel.
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3 Värdering
Värderingen har utförts med tillämpning av en s.k. delvärdesmetod, d.v.s. objektets olika delar värderas var för
sig, varefter erhållna delvärden summeras till ett totalvärde för objektet. Slutligen har en samlad bedömning
gjorts utifrån de ingående enheternas värden.

4 Pågående markanvändning
I aktuellt fall används ortsprismetoden som är en metod för bedömning av marknadsvärde för en fastighet med
ledning av priser som betalats för likartade fastigheter. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga
avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller ställas i relation till
någon eller några värdepåverkande egenskaper hos fastigheterna t ex virkesförråd eller boarea.

4.1 Ortsprismetoden
Bedömningen av värde enligt ortsprismetoden sker genom analys av 10 stycken försäljningar av
skogsdominerade fastigheter i Gotlands kommun. Dessa fastigheter är försålda på den öppna marknaden.
Virkesförråd, arealer mm är kända genom prospekt el dyl. Urvalet består av fastigheter som sålts från år
2014-01-01 och framåt och med en volym överstigande 90 m³sk/ha. Snittpriset för fastigheterna är ca
309 kr/m³sk eller ca 42 000 kr/ha. Medelvolymen ligger kring 133 m³sk/ha. För fastigheter av den här typen bör
en jämförelse främst göras över kr/m³sk.

Ortsprismaterial rörande skogsmark på fastigheter försålda från 2014-01-01 och framåt belägna i Gotlands kommun.

Värderingsobjektets höga andel slutavverkningsmogen skog, goda drivningsförhållanden och korta
terrängtransportavstånd verkar i värdehöjande riktning. I värdesänkande riktning verkar att prisutvecklingen för
skogsmark på Gotland bedöms ha varit svagt negativ under det senaste året, vilket inte fullt ut får genomslag i
ortsprismaterialet. Det bedöms dock som sällsynt att skogsmark så nära Visby likt värderingsobjektet kommer ut
till försäljning, intresset bedöms därför vara stort för de få objekt som kommer ut på marknaden vilket verkar i
värdehöjande riktning. Sammantaget bedöms värderingsobjektets skogsmark som bättre än genomsnittet i
jämförelsematerialet främst till följd av det tätortsnära läget.
Med hänsyn tagen till objektets specifika egenskaper bedöms värdet utifrån ortsprismetoden ovan till
370 kr/m³sk vilket motsvarar ca 592 000 kr.
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Delvärdet av skogsmarken bedöms med stöd av ortsprismetoden till avrundat 600 000 kr. Vilket motsvarar ca
375 kr/m³sk.

5 Värdering av råmark (mark med förväntningsvärde)
5.1 Värderingsmetod
Marknadsvärdet för mark med förväntningsvärden (råmark) bör om möjligt bedömas med hjälp av en jämförelse
med köp av liknande, på senare tid försålda fastigheter. Det kan dock konstateras att förutsättningarna vid denna
typ av förvärv ofta varierar mycket, vilket ger upphov till stora prisskillnader. Av naturliga skäl ligger prisnivån
för råmarksförvärv där en exploatering är tidsmässigt avlägsen lägre jämfört med förvärv där byggande kan
förväntas vara mera nära förestående, t.ex. genom att planarbete påbörjats. I det senare fallet närmar sig
råmarksvärdet värdet av rå tomtmark, se nedan. Normalt kan dock värdet som lägst uppgå till marknadsvärdet
vid pågående markanvändning,
Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse och
inte utgörs av tomtmark. Detta kan även förklaras av nedanstående figur:

Figur: Principskiss över råmarksvärdets utveckling.

Priset på råmarken bör därmed stiga ju längre i planeringsprocessen markområdet har kommit och därmed ju
närmare byggstart man har kommit. Väntetider i sådana här processer är kostsamt. I allmänhet är det först när
tomten är byggklart som en realisation av värdet kan erhållas. Det aktuella råmarkpriset bör i första hand
bedömas genom analys av genomförda försäljningar av råmark på orten, den s.k. ortsprismetoden.
Som komplement till ortprismetoden görs en marknadssimulering. Marknadssimuleringen grundar sig på de
specifika förutsättningarna för fastigheten såsom juridiska och ekonomiska. Denna typ av marknadssimuleringar
kan tyckas vara schablonartad men metoden används ofta som investeringsunderlag, vilket sedermera leder fram
till nya ortspris. Metoden används i första hand som stöd till ortprismetoden.
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5.2 Anal ys av råmarksköp
Som framgår under punkt 2.3 söks i detta värdeutlåtande råmarksvärden för ett flertal olika verksamheter, såsom
råmarksvärde för handel, lager, kontor och ej störande industri etc. Sannolikheten att få igenom en plan för
handelsändamål bedöms dock klart begränsad. Vid ortsprisundersökningen söks så långt möjligt jämförbara
objekt, vilka försålts under senare år. Teoretiskt skulle man vilja finna ett flertal råmarksförvärv av mark, med
liknande uttalade bebyggelseförväntningar och jämförbara lägen. I praktiken är dock utbudet av genomförda
försäljningar av icke planlagd mark med bebyggelseförväntningar mycket begränsat. Nedan redovisas ett antal
jämförelseobjekt, vilka alla avser råmark med bebyggelseförväntningar med antingen uteslutande handel och
verksamheter, alternativt bostäder, samt handel och verksamheter.
Jämförelseobjekten nedan bedöms åtminstone till viss del vara jämförbara med värderingsobjektet, men då
förutsättningarna för råmarksförvärv undantagslöst varierar kraftigt är det av största vikt att förutsättningarna för
de olika köpen analyseras noga.

5.3 Marknadsvärdebedömning genom analys av råmarksköp
Bedömningen av råmarksvärdet bygger på följande jämförelseobjekt vilka bedöms som till åtminstone viss del
jämförbara med värderingsobjektet. Jämförelseobjekten visar också på den stora spridning som finns för objekt
som benämns som råmark. Vid värdering av råmark är det därför av största vikt att förutsättningarna för de olika
köpen i fråga om olika värdepåverkande faktorer analyseras noga.
Sammanställt i tabellform har ovan redovisade köp följande data.
Nr Kommun och Fastighet

Köpedatum

Areal

Köpeskilling

(år)

(ha)

(kr/m²)

2007
2008
2008
2010
2011
2011

74
86
9
60
84
13

7 Haninge Västra Skogås 1:15

2011

4

63

8 Trosa Tureholm

2011

3

100

9 Uppsala Ärnevi 2:14

2012

10

90

1
2
3
4
5
6

Enköping Smeden S:1
Upplands Bro Kvista 2:5
Värmdö Hemmstatorp 1:2
Haninge Stora Hållsättra 1:1
Håbo Brunna 1:1 och Lundby 3:1
Sigtuna Åshusby 1:21

69
23
135
11
30
101

10 Haninge Gudö 3:52

2012

2

64

11 Haninge Ribby 1:392

2012

3

17

12 Enköping Ekolsund 1:276

2013

3

46

13 Haninge Ålsta 1:35

2013

7

78

14 Ekerö Kungsberga 5:2

2013

25

42

15 Sollentuna Törnskogen 3:4

2013

37

20

16 Botkyrka Tumba 7:112

2014

17

135

17 Sigtuna Odensala Prästgård 1:23

2014

145

31

Ovanstående köp ger ett medelvärde beräknat på kr/kvm om 62 och med ett medianvärde om 62 kr/kvm och ett
viktat medelvärde om ca 37 kr/kvm. Köpeskillingarna varierar således kraftigt från 11 till 135 kr/kvm. Det är
dock inte förvånande med tanke på de många faktorer som styr råmarkspriserna. Att ortsprismaterialet har en
stor geografisk spridning förklaras av att NAI Svefa är av den uppfattningen att prisnivån för råmark bör vara
relativt likartad var i landet man än befinner sig, förutsatt att alla eller flertalet av nedanstående punkter
överensstämmer med värderingsobjektets egenskaper.
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De viktigaste bland dessa faktorer är;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sannolikheten för exploatering
Underliggande marknadsvärde i pågående markanvändning
Förväntad exploateringsgrad
Förväntat pris på slutprodukten
Kostnad för exploateringen
Tiden till dess att exploateringen kan påbörjas
Exploateringstiden
Eventuella hinder för exploatering
Områdets storlek

Generellt kan sägas att fastigheter i det lägre intervallet har haft små eller inga uttalade planer på en alternativ
markanvändning. Fastigheter inom intervallet 10-80 kr/kvm har haft svaga förväntningar om en alternativ
markanvändning eller väldigt perifera avskilda lägen som medför stora satsningar på infrastruktur och dylikt.
Objekt inom intervallet 80-160 kr/kvm har haft väl uttalade förväntningsvärden, ofta ingående i
översiktsplaner/planprogram eller dylikt som förvandlingsområden/utredningsområden. De högsta nivåerna
avser främst objekt med nära förestående planarbete alternativt små fastigheter i attraktiva lägen. För små
fastigheter eller fastigheter i väldigt centrala områden kan råmarksvärden klart överstiga ovan redovisade
intervall.
Man bör observera att nyckeltalen ovan och de försäljningar som ingår i ortsprisanalysen (i huvudsak) anser per
hel fastighet. Då det i många fall endast finns förväntningsvärden inom mindre delar av en fastighet medför detta
att priset per kvadratmeter inom ett tilltänkt exploateringsområde i många fall kan vara betydligt högre.
V Ä R D E B E D Ö M T E N L I G T O R TS P R I S M E T O D E N

Av materialet ovan kan ett flertal av köpen härledes till förväntningsvärden rörande framtida bostadsbyggnation.
Ett antal av köpen ovan har analyserats vidare;
Köp nr 1, Enköping Smeden S:1, avser huvudsakligen förväntningsvärden rörande handel och lättare industri,
förväntningarna var relativt sett låga vid köpetillfället 2007 och ingen detaljplan finns i dagsläget antagen för
den berörda arealen. Den berörda delen av fastigheten uppgår till ca 74 ha stor och såldes för 69 kr/kvm.
Området, den dagen det blir utbyggt, bedöms generera ett klart högre marknadsvärde än värderingsobjektet men
med tanke på de förväntningar som rådde vid köpetillfället samt det faktum att marknaden har rört sig uppåt gör
ändå noteringen intressant i sammanhanget.
Köp nr 3, Värmdö Hemmestatorp 1:2, har idag pågående brytning av främst bergschakt. När brytningen är klar
finns planer på att anordna bussterminal. Fastigheten såldes under 2008 för ca 135 kr/kvm och fastigheten
omfattar totalt ca 9 ha. Fastighetens mindre areal samt det faktum att verksamhet relativt snabbt påbörjades inom
området påverkar i värdehöjande riktning i jämförelse med exempelvis Enköping Smeden S:1.
Köp nr 6, Sigtuna Åshusby 1:21, som såldes under 2011 ligger i anslutning till exploateringsområdet kring
Arlanda stad. Området bedöms som betydligt mer attraktivt i jämförelse med värderingsobjektet men
förväntningsvärdet för den försålda fastigheten, som ligger utanför den nu pågående exploateringen, har ännu ej
planlagts och bebyggts. Fastigheten som omfattar ca 13 ha såldes för i snitt 101 kr/kvm.
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Köp nr 16, Botkyrka, Tumba. SHH Projekt förvärvade i juni 2014 fastigheten Tumba 7:112 av Crane AB för en
köpeskilling om totalt 23 000 000 kr, motsvarande 130 kr/kvm TA. Fastigheten omfattar en areal om 177 000
kvm TA. Vid förvärvstidpunkten saknades en detaljplan och inget planarbete var påbörjat. Dock slöt Rödstu
Hage Projekt AB och Botkyrka kommun ett ramavtal för gällande fastighet i oktober 2014 om att gemensamt
verka för en detaljplan som medger en blandad bebyggelse med flervåningshus och punkthus för ca 500
bostäder.
Utifrån materialet ovan och med beaktan av området läge i förhållande till köpen ovan bedöms
värderingsobjektets marknadsvärde under rådande planförhållanden återfinnas i intervallet kring 25-35 kr/kvm
vilket applicerat på den inom värderingen ingående markarealen (berörd del om ca 12 ha) medför ett värde
mellan ca 3 000 000 – 4 200 000 kr.

5.4 Indirekt ortsprismetod (Marknadssimuleringsmetoden)
Som komplement till ortprismetoden görs en marknadssimulering. Marknadssimuleringen grundar sig på de
specifika förutsättningarna för fastigheten såsom juridiska och ekonomiska. Denna typ av marknadssimuleringar
kan tyckas vara schablonartad men metoden används ofta som investeringsunderlag, vilket sedermera leder fram
till nya ortspris. Metoden används i som stöd till ortprismetoden och ska inte ses som en självständig
värderingsmetod. I aktuellt fall där stor osäkerhet råder kring de faktiska exploateringskostnaderna inom
planområdet bör denna metods resultat ses som indikativt och kan komma att ändras den dagen mer omfattande
kostnadsberäkningar gjorts.
A N TA L E N H E T E R

Antalet byggrätter bedöms i detta planskede efter givna förutsättningar till i genomsnitt 12 industritomter av
olika karaktär (beräknat på en genomsnittlig tomtareal om 6 000 kvm). Förutsatt att ca 60 % av berört område
blir kvartersmark.
MARKNADSVÄRDE

Utbudet av under senare år försålda obebyggda industrifastigheter är begränsat. En ortsprisundersökning har
genomförts, omfattande fastigheter taxerade som industrienhet, tomtmark vilka försålts sedan november 2012
och vilka är belägna inom Gotlands kommun. Efter genomförd gallring kvarstod sju genomförda försäljningar
(se bilagt ortsprismaterial).
Samtliga de försålda fastigheterna har varit belägna i eller i direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden
mer centralt i Visby. Försäljningspriserna uttryckta i kronor per kvadratmeter har ett medelvärde om 257 kronor.
#
1
2
5
6
7
8

Kommun
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland

Medel ovägt

Fastighet
VISBY ÖSTERBY 1:6
VISBY MAJOREN 1
VISBY FRÄSEN 3
VISBY FRÄSEN 2
VISBY STENHUGGAREN 6
VISBY LUNDBY 2

Köpedatum
2016-09-01
2016-09-01
2014-12-28
2014-10-30
2014-04-30
2014-01-01

Köpare
Vistrand,Hans Olof
Högklint Fastigheter AB
HÄUSAR AB
VISBY ENERGI AB
Visby Handelsfastigheter Ab
L3l Invest Ab

Säljare
Hkscan real estate AB
GOTLANDS KOMMUN
VISBY ENERGI AB
GOTLANDS KOMMUN
Gotlands Konsumentförening Ek För
Arla Foods Ab

Pris Tkr
Areal
Kr/kvm
1 600 29 936
53
2 250
7 599
296
2 800
8 044
348
2 800
8 044
348
15 012 43 571
345
5 406 36 038
150
4 978

22 205
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Planområdet bedöms ha ett något sämre läge än de köp som redovisas i ortsprisundersökningen ovan.
Undantaget vore om en ren externhandel kunde planläggas.
M A R K N A D S V Ä R D E N O R M A L S TO R I N D U S T R I T O M T

Med en bedömd/beräknad genomsnittlig tomtareal om ca 6 000 kvadratmeter motsvarar detta ett marknadsvärde
om ca 250 kr/kvm ett marknadsvärde om ca 1 500 000 kr/tomt.
B YG G B A R M A R K

Markens lämplighet för exploatering bedöms som god med hänsyn till markens geotekniska förutsättningar.
Närheten till flygplatsen bedöms dock kunna medföra vissa ökade kostnader med hänsyn till buller.
E XP L O A T E R I N G S K O S T N A D E R

Kalkylerna nedan har schablonmässigt uppskattade exploateringskostnader. Observeras bör att en mer exakt
kostnadsberäkning skulle kunna ändra kalkylen, men någon ytterligare information kring exploateringskostnader
har ej erhållits från uppdragsgivaren.
E XP L O A T E R I N G S TI D E N

Exploateringstiden är svårbedömd och beror på bebyggelsevolym och eventuellt tillkommande förarbete,
liknande byggande av infrastruktur. Ofta indelas större områden i ett flertal etapper vilket medför att
exploateringstider på över tio år förekommer. En viktig faktor avseende exploateringstiden är efterfrågan. I
framförallt mindre orter kan det vara svårt att finna en tillräckligt stor målgrupp för att möjliggöra en hög
nybyggnadstakt. Exploateringstiden är svårbedömd i detta skede men en eventuell utbyggnad bedöms en
utbyggnad fortgå under en relativt lång tid.
Genomsnittlig exploateringstid efter laga kraftvunnen detaljplan bedöms för etapp 1 till ca 6 år och för etapp 2
ca 8 år.
PROJEKTRISK

I samband med köp av råmark/exploateringsmark bedöms en projektrisk tas i beaktan. Projektrisken består av
två delar, tid- och planrisk. Normalt räknar en investerare för dessa typer av objekt på en risk mellan
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20 – 70 procent. Projektrisken grundar sig främst på sannolikheten för exploatering, exploateringsgrad och när i
tiden den kan komma ske. Vid mer omfattande exploatering är det troligt att försäljningstidpunkten ligger längre
fram i tiden. Med beaktande av vad som är känt bedöms planrisken till 40 % vid en bedömd exploatering om
ca 60 % av berört område eller ca 72 000 kvm.
Planrisken för värderingsobjektet motiveras främst i osäkerheten kring exploateringskostnader och för möjlig
avsättningstakt vid etablering av ett nytt verksamhetsområde som vid en osäkerhet slår hårt på förväntat värde.
MARKNADSSIMULERING

Utifrån ovan har följande marknadssimulering låtit göras:
I kalkylen förutsätts att tillskapade enheter planläggs i detaljplan som byggs ut i två etapper. Kalkylen förutsätter
att etapp 1 byggs ut först och därefter etapp 2. Det bedöms inte som troligt att man kan påbörja en utbyggnad av
båda områdena samtidigt då detta skulle medföra att man får ta alla infrastrukturkostnader för hela området
direkt bedöms vilket inte som ekonomiskt optimalt.

Exploateringskalkyl - Visby Annelund 1:39
Etapp 1

Etapp 2

+ Marknadsvärde färdig industritomt (kr/tomt)
Uppskattad snittarea (kvm)
Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/tomt)
Markkostnader, anläggningar utom kvartersmark (kr/tomt)
Marknadsföring/försäljning (kr/tomt)
- Summa produktionskostnader (kr/tomt)

Kategori / Etapp

1 500 000
6 000
-125 000
-275 000
-35 000
-435 000

1 500 000
6 000
-125 000
-275 000
-35 000
-435 000

= Netto (kr/tomt)

1 065 000

1 065 000

234 300
830 700

234 300
830 700

Byggrätt (antal tomter)
Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år)
Real kalkylränta (%)
Nuvärde byggrättsvärde (kr/tomt)
Väntetid till lagakraftvunnen plan (år)
Real kalkylränta (%)
Nuvärde råmarksvärde utan planrisk (kr/tomt)
Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr)
Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr/tomt)

6
6,0
4,0%
656 514
5
4,0%
539 607
3 237 641
539 607

6
8,0
4,0%
606 984
5
4,0%
498 897
2 993 381
498 897

Bedömd planrisk (%)
Motsvarar årligt avkastningskrav för råmark för TID och PLANRISK (%)
Motsvarar planrisk (kr/tomt)
Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr)
Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr/tomt)

40,0%
15,2%
215 843
1 942 585
323 764

40,0%
15,2%
199 559
1 796 029
299 338

Bedömt råmarksvärde efter extraordinära intäkter/kostnader (kr)
Bedömt råmarksvärde efter extraordinära intäkter/kostnader (kr/tomt)

1 942 585
323 764

1 796 029
299 338

Totalt bedömt värde för projektet (kr)
Totalt bedömt värde för projektet (kr/tomt)

3 738 614
311 551

Projektvinst / risk (kr/tomt)
= Byggrättsvärde (kr/tomt)

-

S A M M A N S TÄ L L N I N G M A R K N A D S S I M U L E R I N G ( I N D I R E K T O R T S P R I S M E TO D )

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan är NAI Svefas sammantagna bedömning att förutsättningarna för
ovan antagen exploatering för industriändamål inom är måttliga till goda.
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Planrisken utgörs främst av osäkerheten i framtida marknadsvärde då det bedöms högst osäkert till vilket
ändamål och i vilken omfattning området går att planlägga. För det fall att planläggning kan ske blir det ett nytt
verksamhetsområde och där man inte vet hur detta tas emot på marknaden och det faktum att det råder en stor
osäkerhet kring faktiska exploateringskostnader.
Sammantaget bedöms värderingsområdet med hjälp av en marknadssimulering för berört om totalt ca 120 000
kvm (ca 12 hektar) varav ca 72 000 kvm kvartersmark, betinga ett marknadsvärde om totalt
ca 3 700 000 kronor.

5.5 Resultat förväntningsvärde
Värde bedömt enligt ortsprismetoden

ca 3 000 000 – 4 200 000 kronor

Värde bedömt med ledning av exploateringskalkyl

ca 3 700 000 kronor

Det bör i sammanhanget nämnas att marknadsvärdebedömningar av nya exploateringsområden är svårbedömda,
allra helst då ingen detaljplan påbörjats och i samband med att de faktiska exploateringskostnaderna är osäkra.
Med ledning av de två metoderna ovan bedöms marknadsvärdet slutligt till ca 3 700 000 kronor, motsvarande ca
31 kronor/kvm totalarea eller ca 50 kr/kvm inom bedömd andel kvartersmark.
Nyckeltal avrundat:
Totalt bedömt värde för projektet (kr)

3 700 000

Totalt bedömt värde för projektet (kr/kvm)

31

Totalt bedömt värde för projektet (kr/ha)

308 000

Antal tomter

12

Antal kvm inom kvartersmark

72 000

5.6 Summering ingående delvärden
Pågående markanvändning

600 000 kr

Råmark

3 700 000 kr

Summa

4 300 000 kr

Delvärdesmetoden enligt ovan indikerar sålunda ett värde om 4 300 000 kronor.
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6 Samlad marknadsvärdebedömning
Det finns en generell tendens till för höga totalvärden vid användandet av metoder som bygger på summering av
delvärden beroende på att den sannolike köparen normalt inte har samma intresse av objektets samtliga delar
vilket talar i värdesänkande riktning. En köpare av värderingsobjektet bedöms vara någon som är intresserad av
en framtida exploatering, denna köpare bedöms inte vara beredd att betala fullt ut för värdet av den ingående
skogsmarken. Med anledning av detta bedöms marknadsvärdet understiga summan av de värderade delvärdena.
Med ledning av vår kännedom om genomförda fastighetsförsäljningar och med beaktande av rådande
marknadsförutsättningar bedömer vi ett rimligt marknadsvärde för berört område av fastigheten, försåld såsom
en enhet vid värdetidpunkten november 2016:

3 800 000 kronor
Tre miljoner åttahundratusen kronor

Nyckeltal avrundat:
Totalt bedömt värde för värderingsobjektet (kr)
Totalt bedömt värde (kr/kvm)
Totalt bedömt värde (kr/ha)

3 800 000
31
314 000

Stockholm
2016-11-21

Olle Wiklund
Jägmästare
Samhällsbyggarna auktoriserad
lantbruksvärderare

Jimmie Nordensky
Civilingenjör
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Utdrag ur fastighetsregistret
Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:39 2009-08-31
Nyckel: 090050130

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2016-10-24

Församling
Okänd
LÄGE, KARTA
Område
1
2

N(SWEREF 99)
6396842.0
6396389.8

E(SWEREF 99)
699210.3
699194.7

AVSKILD MARK
Beteckning
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:62
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:63
GOTLAND VISBY STORA HÄSTNÄS 1:2
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
262454 kvm

LAGFART
Ägare
212000-0803
GOTLANDS KOMMUN
VISBORGSALLÉN 19
621 81 VISBY
Köp: 1967-09-22
Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 84/2881

N(Lokalt)

E(Lokalt)

Registerkarta
GOTLAND
GOTLAND

Status

Därav landareal
262454 kvm

Andel
1/1

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
1968-02-07

Akt
68/161

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.
INSKRIVNINGAR
Nr
Inskrivningstyp
1
Avtalsnyttjanderätt AVLOPPSLEDNING MM
2
Avtalsnyttjanderätt KABEL MM

Inskrivningsdag
1956-01-18
1950-06-14

Akt
56/34
50/275

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Bestämmelser
Datum
Akt
Nybyggnadsförbud: VÄGL § 47
1972-10-20
09-B-42:01
Anmärkning: BYGGNADSFÖRBUD LÄNGS LÄNSVÄGARNA 140-149, TILL EN BREDD AV 20 METER, ENLIGT 47 § VÄGL.LÄNSKUNGÖRELSE A
43/1972.BERÖR ÄVEN TOFTAVÄGEN(LITT LC), SLITEVÄGEN(LITT KK, KI), LUMMELUNDSVÄG(LITT KB), LILLA HÄSTNÄS QVIAR(LITT KC).
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Akt
Grundvattenskydd: VISBY-VIBBLE
1977-01-19
09-B-70:01
09LST 11.184-29-72
Objektnummer: 2003592
Anmärkning: FÖRBUDET TILLKOM ENL 2 KAP 64 § VL OCH MOTSVARAS IDAG AV 19 KAP 2 § NYA VL, 09FS 1977:4.
Fornlämningar
Datum
Akt
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0029:0001
10097600290001
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0029:0002
10097600290002
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0089:0001
10097600890001
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0089:0002
10097600890002
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0089:0003
10097600890003
Fornlämning:
Registrerad: 2006-09-26
0976:0089:0004
10097600890004
RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Ändamål
Rättsförhållande
BULLER
Förmån
VÄG
Last
VÄG
Last
VÄG
Last
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY ANNELUND 1:39
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66 STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50

Rättighetstypberörkrets
Avtalsservitut
Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut

Rättighetsbeteckning
0980IM-09/646.1
0980K-Q3/1968.1
0980K-Q1/1968.1
09-VNO-59.1
Sidan 1 av 2
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TAXERINGSINFORMATION
Taxeringsenhet
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
100023-6
Omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.
Taxvärde
513 000 SEK
Ingående värden
Skogsmark
Skogsimpediment
Åkermark
Betesmark
Ekonomibyggnad
Övrig mark
Samtaxering för registerenheter
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:39
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:39
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:103
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:150
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:44
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:149
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:102
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:45
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:113
GOTLAND VISBY ANNELUND 1:72
Taxerad ägare
212000-0803
GOTLANDS KOMMUN
VISBORGSALLÉN 19
621 81 VISBY
Värderingsenhet åkermark 11045039
Taxvärde
513 000 SEK
Värde före storlekskorrigering
Brukningsvärde
(4) Sämre än normalt
SKATTETAL
Skattetal
182/2048

Uppgiftsår
2016

Taxeringsår
2014

Taxvärde byggnad

Taxvärde mark

Värde

Areal
0 ha
0 ha
14 ha
0 ha

513 000 SEK

41 ha

Andel
1/1

Ägartyp
Lagfaren/Tomträttsinneh.

Areal
14 ha
Värde före ev. justering

Riktvärdeområde
9006

Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Dränering
(3) Otillfredsställande
Typ av skattetal
Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Ägostyckning B6MA
Gränsbestämning
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering FIG 2
Tekniska åtgärder
Övriga åtgärder AREALUTRÄKNING

Datum
1926-08-30
1961-06-14
1974-04-23
1993-01-25
Datum
1972-06-05

Akt
09-VNO-57
0980K-AB1/1965
09-VIS-108
09-VIS-626
Akt

URSPRUNG
GOTLAND HÄSTNÄS STORA 1:43
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
I-VISBY HÄSTNÄS STORA 1:83
I-VISBY STG 1322+1332+/1333/

Omregistreringsdatum
1936-01-01
1995-09-27

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING GOTLAND VISBY ANNELUND 1:39
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66 STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50

Akt
09-GOT-90
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Cecilia Krook

Regionstyrelsen

Motion. Närhetsprincip för de som beviljats permanent
uppehållstillstånd
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Sammanfattning

Jesper Skalberg Karlsson (M) har inkommit med en motion till Regionfullmäktige där
han yrkar på ”Att Region Gotland genom Regionstyrelsen och Ledningskontoret
kontaktar såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka
närhetsprincipen för placering av de människor som bor på Gotland och beviljats
permanenta uppehållstillstånd”
Region Gotland har genom Regionstyrelsen och Regionstyrelseförvaltningen en
pågående dialog med Migrationsverket hur närhetsprincipen ska genomföras i
praktiken. För Gotlands del är det viktigt att ta till vara de personer som vistats här
under asyltiden och som hunnit rota sig i det gotländska samhället. Det har visat sig
vara extra viktigt då många som blivit anvisade Gotland under 2016 tackat nej. Under
2016 etablerades goda kontakter med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
Gotlandskontor för att möjliggöra närhetsprincipen. Detta samarbete medförde att
Region Gotland lyckades att anvisa 192 personer, enl uppdrag för 2016.
2017-01-01 övertog Migrationsverket uppdraget att bosätta personer med
uppehållstillstånd från Arbetsförmedlingen. Övergången har inte varit optimal och
personer som hunnit få uppehållstillstånd men inte blivit anvisade en kommun har i
övergången fått lämna Gotland då Migrationsverket inte hunnit organisera sitt nya
uppdrag ännu.
Ett antal av dessa personer har, med stöd från volontärsnätverk, hittat egna boenden
(s k ebo) och därmed blivit kvar på Gotland. Dessa personer kommer inte kunna få
hjälp med bostad via Region Gotlands integrationsenhet när de får uppehållstillstånd
och därmed inte heller inräknas i Gotlands anvisningsandel för 2017 som i dagsläget
är 277.
För att klara anvisningarna för 2017 krävs nya arbetsätt och att nya samarbetskanaler
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byggs upp tillsammans med Migrationsverket och deras nya organisation. Denna
dialog pågår där också Länsstyrelsen är involverad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens
redogörelse.
Beslutsunderlag

Anvisning: Namnge de handlingar (t ex motion, remiss, ansökan) och vilket datum de
är inkomna eller fastställda. Detta överförs till protokollet.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Regionfullmäktige:
•
•
•
•
•

antar bifogat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som
fastställs att gälla för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31.
antar riktlinjer för den operativa verksamheten – bilaga 1
antar riktlinjer för den förebyggande verksamheten – bilaga 2
uppdrar åt tekniska nämnden att inom ramen för handlingsprogrammet besluta
om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten. Sådant beslut skall anmälas
till regionfullmäktige.
uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att inom ramen för
handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande
verksamheten. Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för
skydd mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats.
I bilagor till handlingsprogrammet finns riktlinjer för den operativa och förebyggande
verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är
att på bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland
ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta arbetssätt är en viktig del i
att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen avser även, utifrån tidigare erhållet uppdrag, ta fram ett
övergripande och samlat handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland”.
I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet enligt LSO ingå som en del
tillsammans med övriga områden inom trygghets- och säkerhetsområdet.
Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd, vålds- och
brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogrammet enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för
Region Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer
handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år.
Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare
tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns
beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som
återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring
dessa kvalitetsmål.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region
Gotland och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska
nämnden (TN) och i de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och
hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för
uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa respektive
förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även
information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det
skadeförebyggande och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets
giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen och dessa
kan då komma att revideras vid behov.
Innan handlingsprogrammet antas så ska, enligt med lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor 2 kap §3, samråd skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse
i saken. Samråd har skett med Polisområde Gotland, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket,
Kustbevakningen, Trafikverket samt Försvarsmakten.
Samtliga myndigheter har tecknat samråd, några med kommentarer som ej påverkar
programmets innehåll eller utformning. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande
framfört synpunkter som till del arbetats i föreliggande program. En del av deras
synpunkter kommer även att behandlas under programperioden samt inför nästa
handlingsprogram.
I slutfasen av arbetet med framtagande av föreliggande handlingsprogram inbjöds
även allmänheten till en informationskväll i december.
Ärendebeskrivning

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. Handlingsprogrammet 2014-2015 har prolongerats vid
tre tillfällen (2015-12-14, 2016-04-25, 2016-12-19) och är nu giltigt t o m 2017-05-01.
Arbetet med framtagande av ett nytt program för perioden inleddes i början av 2015.
Orsaken till prolongeringen har bl a varit utredning om förändrad förvaltnings- och
nämndstruktur, ekonomiska situationen, tekniska nämndens beslut (2016-03-23) om
översyn av hela räddningstjänstens organisation och bemanning.
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Organisationsutredningen redovisade sitt förslag till tekniska nämnden 2016-10-19
(TN § 190). Tekniska nämnden fastställde organisationen för räddningstjänsten enligt
utredningens förslag (daterad 2016-08-15), under förutsättning att regionfullmäktige
antar förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att inleda förberedelserna för ett
genomförande av organisationen från och med 2017-04-01.
Bakgrunden till översynen av räddningstjänstens organisation var bl a:
- rekryteringsproblem
- bemanningsproblem
- kompetensbrister
- problem att efterleva gällande handlingsprogram
- ekonomiska förutsättningarna
Detta grundar sig bland annat på att allt fler människor bor i Visby med omnejd och
det är allt fler som lämnar landsbygden dagtid och arbetar i Visby. Det medför att det
inte finns invånare med rätt kompetens (profil), som är intresserade eller har
möjlighet att delta i regionens räddningstjänst. Problemet är störst på dagtid men
problem finns även på övriga tider av dygnet.
Räddningstjänsten klarar inte längre att leverera personal med rätt antal brandmän
och befäl samt rätt kompetens enligt de krav som finns i bl a nuvarande
handlingsprogram enligt LSO.
Dagens organisation av räddningstjänstens utryckande del bygger på den struktur
som det gotländska samhället hade på 70 – talet.
Genomförda riskanalyser visar att de flesta och mest omfattande riskerna, som
kräver insatser från räddningstjänsten finns i Visby med omnejd.
Region Gotland har inte fullföljt åtagandet att tillsätta ett yttre befäl, vilket
Länsstyrelsen allvarligt kritiserat vid tillsyn 2015 och vid uppföljning under 2016.
Samtidigt finns krav inom Region Gotland på ökad effektivisering.
Syftet med det nya handlingsprogrammet är att säkerställa beredskap i Visby (mitt),
norra och södra Gotland för att uppnå målet att nå 90 % av Gotlands befolkning
inom 30 minuter. Samt att värna om den upplevda tryggheten även om det blir
förändringar i nuvarande stationsorter.
Målet är en ny organisationsstruktur för räddningstjänstens hela uppdrag enligt LSO,
både de skadeförebyggande och skadeavhjälpande delarna. För den skadeavhjälpande
delen skall förslaget vara en organisation som är hållbar över tid.
Inom det skadeförebyggande området så skall all heltidspersonal inom
räddningstjänsten arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland.
Den föreslagna organisationen är totalt 176 personer i utryckande tjänst uppdelat på
56 personal i värn/frivillig räddningskår, 64 RIB (samt ett antal reserver/vikarier) och
46 heltidsanställda.
Av dessa skall minst 52 vara utbildade som rökdykare för att kunna hålla minst 12
rökdykare i beredskap dygnet runt.
Totalt antal i beredskap/dygn är 27 (dagtid) & 25 (nattetid) utryckande personal.
Utöver detta finns 52 i värn/frivillig räddningskår (ingen beredskap).
Förändringen innebär att fler enheter kommer att engageras i samband med larm än
tidigare. Anställd heltidspersonal på landsbygden kommer att larmas inom distriktet
eller i granndistrikt på samtliga räddningsuppdrag. Detta skapar en ökad flexibilitet
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samt säkerställer resursbehoven. I övrigt förstärker distrikten mellan varandra som
tidigare utefter händelsetyp.
Ett högre ledningsbefäl larmas på samtliga uppdrag undantaget IVPA såvida inte
ledningsfordonet är närmast den drabbade. Samtlig personal inom räddningstjänsten
oavsett anställningsform skall inneha kunskap i hjärt- & lungräddning samt
grundläggande brandkunskap.
Införandet av Första Insats Person (FIP) kommer ytterligare förkorta tiden då tredje
man är behov av hjälp. Detta ger möjlighet att påbörja insatser i ett tidigare skede
och göra skillnad så som livsuppehållande åtgärder eller fördröja ett brandförlopp
innan ytterligare enheter ankommer till platsen. Dessutom kommer det, i vissa fall,
medföra kortare insatstid samt en bedömning av ytterligare resursbehov eller ej.
FIP har hela det utsedda primärlarmsområdet (tidigare släckområde) att befinna sig
under beredskap. Detta underlättar för rörligheten inom sitt primärlarmsområde och
rekryteringen av ny räddningspersonal i beredskap (RIB) som innehar FIP
funktionen.
Länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten) har vid flertal tillfällen framfört allvarlig kritik
mot det nuvarande handlingsprogrammet och då att det, av regionfullmäktige
beslutade, yttre befälet inte har tillsatts. Funktionen yttre befäl skall vara fristående
med lägst kompetens Räddningsledning B. Yttre befälet skall vara rörlig över hela ön
och därmed skapa en bättre kontakt med styrkeledarna vid respektive station. Yttre
befälets roll kommer vara med fokus på både före-, under och efter
räddningsinsatser. Framförallt skapas möjlighet att kunna hantera insatsförberedande
uppdrag, såsom insatsplanering, och uppföljning efter insatser samt specifika
punktinsatser där olyckor ofta sker. Något som till stor del saknats tidigare. Även
delaktigheten och kontakten med RIB- och värnstyrkorna kommer att överbryggas
på ett bättre sätt.
En grundförutsättning för ledarskapet är att vardagen speglar ledningsorganisationen
vid en räddningsinsats. Tidigare rapporter om räddningstjänstens organisation har
diskuterat distriktsindelning och med den som grund så utvecklas Räddningstjänsten
Gotland med en större delaktighet och ansvar på flera nivåer. Förslaget innebär
indelning i 3 distrikt, norr, mitt och söder. Stationschefer kvarstår som i dag. De som
innehar funktionen yttre befäl tilldelas distrikt och är tillika distriktschefer.
Respektive distriktschef ansvarar för att genomföra ett antal möten per år inom och
mellan respektive distrikt. Även delaktigheten och kontakten med RIB- och
värnstyrkorna kommer att överbryggas på ett bättre sätt. I och med detta så ökar
delaktigheten, påverkan och utvecklingen av räddningstjänsten på Gotland till EN
räddningstjänst.
Indelningen i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är strategiskt lämpligt för
att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de skadeförebyggande
insatserna. Därför är det viktigt att upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid
eller RiB) med god skadeavhjälpande och skadeförebyggande förmåga inom dessa
områden. Räddningstjänsten upplever dock problem med att rekrytera och behålla
personal inom en del av dessa. Denna problembild för mindre orter är nationell och
räddningstjänsten kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituationen som råder.
Räddningstjänsten kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande
resurser samt titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta
områden. Räddningstjänsten kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser
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som kan förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats.
Dessa resurser kan utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till
medborgare, privata aktörer eller andra organisationer och myndigheter som på något
sätt kan bidra till att möta Region Gotlands behov av ett likvärdigt och
tillfredställande skydd mot olyckor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att föreliggande handlingsprogram tillgodoser
lagstiftningens krav och uppfyller de uppsatta målen.
Regionstyrelseförvaltningen uppdras att fortsätta arbetet med att utforma ett förslag
till övergripande handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland” där bl a
krisberedskap, suicidprevention, internt skydd, trafiksäkerhet och det
brottsförebyggande arbetet beskrivs.
Utifrån länsstyrelsens samrådsremiss så bör ansvariga nämnder (TN och MHN)
utveckla målstyrning och egenkontroll inom respektive område.
Beslutsunderlag

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019
Operativa riktlinjer – bilaga 1
Förebyggande riktlinjer – bilaga 2
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förkortningar och definitioner
RCB

Räddningschef i beredskap

YB

Yttre befäl vars främsta operativa uppgift är att leda, fördela och samordna
arbetet på en skadeplats när flera räddningsstyrkor används. YB har också
det dagliga ansvaret för att säkerställa beredskapsnivån i kommunen.

SLH/SLD

Heltids- eller deltidsanställd styrkeledare. Ansvarar för att leda, fördela och
prioritera arbetet för en räddningsstyrka på en skadeplats. Vid större olyckor
där flera räddningsstyrkor samverkar ska styrkeledaren kunna agera som
sektorchef för en del av skadepanoramat.

Arbetsledare Ansvarar för att leda, fördela och prioritera arbetet för en räddningsstyrka
på en skadeplats. Har inte formell behörighet att verka som räddningsledare
enligt LSO. Har en delegering i arbetsmiljöansvar och intern utbildning till
arbetsledare. Räddningsledarskapet innehas i dessa fall av person med behörighet och delegering som även den har koppling till insatsen och det operativa arbetet.
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

RE

Räddningsenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) i form av en brand/släckbil med
en bemanning på fyra till fem personer samt tillhörande utrustning för
brandsläckning och övriga räddningsuppdrag.

HE

Höjdenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) med monterad maskinstege och arbetsplattform för arbete och räddning på hög höjd. Bemannas av en person.

VE

Vattenenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) bestyckad med vattentank och en
volym som överstiger 7 m3 i syfte att vattenförsörja räddningsenheter

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

LRE

och/eller höjdenhet med vatten. Bemannas av en person.
Lätt räddningsenhet. Lätt fordon (<= 3,5 ton) bestyckad med släckutrustning och viss materiell för övriga räddningsuppdrag i syfte att komplettera
de tunga enheterna och bidra med snabbhet och flexibilitet. Bemannas av
två till tre personer.

FIP

Första insats person. Lätt fordon, ofta i utförande som en vanlig personbil,
med syfte att få fram en till två personer så fort som möjligt till en olycka.
Har i första hand som uppgift att utföra akutsjukvård, varna och spärra av
olycksplatsen.

FIE

Första insats enhet, bemannad med två heltidsbrandmän, som finns i södra
och norra distriktet. Mindre fordon med utrustning för första insats mot
brand, sjukvård och andra olyckor.
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RiB

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

CAFS

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Deltidsanställd brandman som har sin huvudarbetsgivare utanför räddningstjänsten. En RiB har som grund beredskap var tredje vecka och får larm på
en sökare varpå hen tar sig till sin brandstation för ombyte och avfärd till
olyckan.
Compressed air foam
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Inledning
De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet. Räddningstjänstens uppdrag ligger i att hjälpa den enskilde när dess egen förmåga inte räcker till. I
dessa fall ska räddningstjänsten leverera snabb hjälp till den enskilde och det ska ske på ett
effektivt sätt. Räddningstjänstens bemötande ska skapa en känsla av trygghet och värdighet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov
omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även
under kortare tid än fyra år.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska nämnden (TN) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

I riktlinjerna återfinns beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de övergripande målen och de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
De operativa riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeavhjälpande arbetet. Dessa strategiska satsningar
kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare
satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.
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Strategiska satsningar
•

•
•
•
•
•
•
•

All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom:
- Utbilda anställda inom Region Gotland och elever i årskurs 2, 5 och 8
- Informera och ge råd till allmänheten
- Verka för minst en fungerande brandvarnare per bostad
Utveckla arbetet med skydd mot olyckor i de delar av Gotland som har långa insatstider så att målet med likvärdigt skydd uppnås.
Samverkan med andra förvaltningar för att minska olyckor
Samverka med andra kring åtgärder för riskgrupper i samhället som omkommer i
samband med brand
Minska trafikolyckor i samverkan med väghållare, polis m fl
Klimatrelaterade olyckor/insatser
Pågående klimatförändringar ställer krav på anpassningar av beredskap och förmåga utifrån förändrad riskbild.
Utveckla och samordna frivilliga och andra samhällsresurser att ingå aktivt i arbetet
med skydd mot olyckor.

Stöd till den enskilde

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

En olycka som medför personskador eller skador på egendom kan upplevas som mer eller
mindre traumatisk för de inblandade. Detsamma kan gälla för personer som bevittnar en
olycka eller på annat sätt har koppling till en jobbig händelse.
Räddningstjänsten har speciellt utbildad personal för att möta, hjälpa och stötta personer
som upplevt en traumatisk händelse. Räddningsledaren har till uppgift att vägleda personer
som i samband med en olycka känner behov av psykiskt eller socialt stöd. Vidare kan räddningsledaren bedöma omfattningen av egendomsskador samt hjälpa till med att upprätta
kontakt med försäkringsbolag. Vid olyckor där många personer är drabbade kommer räddningstjänsten ut i efterhand för att informera om hur arbetet gick till, vilka beslut som togs
och varför de togs.
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Operativ organisation
Räddningschef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Utdrag ur LSO: 3 kap 16 §
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.”
Inom räddningstjänsten delegerar räddningschefen räddningsledarbefogenhet till den personal som verkar i någon av tjänsterna yttre befäl eller styrkeledare. Räddningschefen kan
närsomhelst överta räddningsledarrollen om behov finns.
Utdrag ur LSO: 1 kap 3 §
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
Räddningschefens uppgift, enligt LSO 3 kap. 16 §, är att leda kommunens räddningsinsatser. Insatserna ska, enligt 1 kap 3 §, genomföras på ett effektivt sätt. Även om räddningschefen utser någon annan till räddningsledare behåller räddningschefen den övergripande
uppgiften att leda kommunens räddningsinsatser. Räddningschefens ansvar ändras inte för
att någon annan utses till räddningsledare för en enskild insats. Vid flera samtidigt pågående insatser i en kommun är det räddningschefens roll att bland annat fatta beslut om prioriteringar och att ta inriktningsbeslut inom kommunen. Räddningschefen ska leda räddningstjänstens verksamhet och se till att räddningstjänstens personal får nödvändig utbildning
och övning samt se till att den beredskap som anges i kommunens handlingsprogram och
instruktioner som följer av detta upprätthålls.
För att upprätthålla räddningschefens ansvar har räddningstjänsten valt att ingå i ett samverkansavtal med Stor-Stockholms brandförsvar där samtliga räddningschefer som ingår i
samverkansavtalet delar på ansvaret. Den räddningschef som är i beredskap (RCB) ansvarar
för insatsberedskap och operativa insatser inom samtliga kommunala räddningstjänster och
organisationer som ingår i samverkansavtalet.
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Ledning vid kommunal räddningstjänst
Räddningstjänsten samverkar med StorStockholms brandförsvar (SSBF), vad gäller larm
och ledning. Detta innebär att räddningstjänsten utgör en del av regionens ledningsstruktur
enligt nedan.
Ledningsnivå 5 Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå
4
3
2
1
Räddningschef i Operativ Chef
Vakthavande
Yttre befäl (YB) Styrkeledare
beredskap
(OC)
brandingenjör
(SL)
(RCB)
(VBI)
Erhålls via egen
Erhålls via samErhålls via
Erhålls via
organisation
Erhålls via egen
verkansavtalet
SSBF:s RäddSSBF/Uppsala
organisation
ningscentral
Brandförsvar

Normalinsatsen
Insatsen leds på normativ och strategisk nivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds
insatsen av ett yttre befäl (YB)/L2 eller styrkeledare H (SLH)/L1 som tillika är räddningsledare och hanterar i sitt utövande av ledning en eller ett begränsat antal enheter.

Operativ Chef

Räddningsledning

Styrkeledare

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Exempel
Trafikolycka och brand med mindre omfattning, undersökning röklukt och flertalet av automatlarmen.
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Insats med samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds insatsen
av ett Yttre befäl (YB)/L2 som tillika är räddningsledare och hanterar i utövande av ledning
upp till fem-sex enheter. Begränsningen i utövande av ledning på denna nivå ligger i samordningsbehovet mellan interna och externa resurser.

Operativ Chef

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Större trafikolycka, villabrand, lägenhetsbrand, automatlarm i riskobjekt.

Insats med stort samverkans- och samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. En insats med stort samverkans- och samordningsbehov leds av yttre befäl (YB)/L2 som är tillika räddningsledare.
Styrkeledare H (SLH) har samordningsansvaret mellan skadeplatsens sektorer och verkar i
rollen som skadeplatschef med uppgiften att bedriva insatsen enligt räddningsledarens beslut i stort. Styrkeledaren D (SLD) leder sin enhet eller sektor med samordningsansvar mellan enheter och verkar i rollen som sektorchef. Ledningsorganisationen kan förstärkas med
yttre stabsfunktioner som exempelvis information/media, analys, resurs och säkerhet.
Detta sker genom inkallning av personal (bl a fridygnsledig) alternativt förstärkning från
annan räddningstjänst.

Räddningschef i beredskap
Operativ Chef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Vindsbrand, brand i industri, olyckor med farligt gods och andra större insatser är YB ledningsnivå 2 är räddningsledare. Styrkeledare H /
ledningsnivå 1 är skadeplatschef och insatsen är indelad i ett antal sektorer med styrkeledare / ledningsnivå 1 som sektorchefer. Räddningschef
i beredskap har kommit in till SSRC och normativ- och strategisk stab etableras.
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Beredskapsorganisation inom Region Gotlands Räddningstjänst
För att kunna ge snabb och effektiv hjälp till kommunens invånare är organisationen placerad på tio brandstationer enligt tabellen nedan. På stationen i Visby samt del av personalen
i Hemse och Slite anställd på heltid medan de övriga stationerna utgörs av RiB-personal
och räddningsvärnmän.
Minimibemanningen utgår inte från respektive stationsort utan utgår utifrån bemanning i
distriktet. Larmcentralen kan vid varje händelse larma med totallarm om bedömningen är
att det behövs större resurser än enligt larmplanens grundbemanning. Yttre befälet kan
också begära totallarm om denna gör en sådan bedömning.

Beredskap numerär
Distrikt

Stnnr

Anspänningstid Miniminivå

Distrikt
mitt
Visby
Visby

10
10

90 sek
90 sek

Dalhem
Distrikt
norr

24

Ingen beredskap

Fårö

21

Ingen beredskap

Fårösund

22

Slite

23

Kräklingbo
Distrikt
söder

25

5 min
7 min
Ingen beredskap
90 sek
7 min
7 min

Klintehamn
Garda
Hemse

26
27
28

7 min
Ingen beredskap
90 sek

29

5 min
5 min
5 min
7 min
Ingen beredskap

Burgsvik
Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)

Kommentarer
•

•

1 Yttre befäl

2 Brandmän (heltid)
7 RIB

2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
7 RIB dygnet runt

Ambitionsnivå

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
1 Yttre befäl
1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
2 Brandmän (Heltid)
8 RIB
22 räddningsvärnmän
12 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän
2 Brandmän (heltid)
3 RIB
3 RIB
2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
8 RIB dagtid
22 räddningsvärnmän
3 RIB
12 räddningsvärnmän
2 Brandmän (heltid)
dagtid må-fr
1 RIB/FIP
2 RIB
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän

Den sammanlagda beredskapen ska aldrig under normal beredskap understiga 1 Yttre
befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 15 brandmän (heltid/RIB).
Ambitionsnivån är 1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 19 brandmän (heltid/RIB).
Informationsinsatser, utbildning och övning kan medföra att framkomsttiden förlängs.
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Beredskap och numerär för larm och insatsledning region SSBF
Befattning

Station

Anspänningstid

Miniminivå

Ambitionsnivå

Larm- och sambands
operatör
Operativ chef

Stor-Stockholms
Räddningscentral
Stor-Stockholms
Räddningscentral
Johannes/Viktoria
Region SSBF

utan dröjsmål

4

4

utan dröjsmål

1

1

90 sek

2

2

utan dröjsmål

1

1

Vakthavande brandingenjör/brandinspektör
Räddningschef i beredskap

Första Insats Person (FIP)
På fyra stationer har räddningstjänsten infört en taktisk resurs i form av FIP. En FIP åker
direkt till olyckan i en mindre bil med avsikt att försöka stoppa eller fördröja händelseutvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt. Karlstads universitet har gjort kostnad-nytta
analyser 1 som visar på stora fördelar ur både ett samhällsekonomiskt perspektiv som ur den
drabbades med att minska tiden innan den skadeavhjälpande insatsen påbörjas. I Region
Gotland finns FIP på stationerna i Klintehamn, Hemse, Burgsvik och Fårösund.
I distrikt norr och söder finns en första insatsenhet med heltidspersonal som svarar på
larm inom 90 sekunder och åker på alla räddningstjänstuppdrag.

Kompetenskrav för befäl och brandmän
Räddningschef och dennes ställföreträdande
Kompetens att verka som räddningsledare och utföra tillsyn. Deltar i gemensam chefsberedskap enligt avtal med Stor-Stockholms Brandförsvar och Norrtälje räddningstjänst,
Uppsala brandförsvar samt Enköping-Håbo.
Yttre befäl och Operativ chef i Räddningscentral
Genomgången ”Räddningsledning Brandmästare, alternativt genomgången brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst och behörighet att under
delegation verka som räddningsledare. Målsättning att genomgå länsstyrelsens utbildning
”regional samverkanskurs”.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Styrkeledare Heltid (SLH)
Genomgången Intern förebyggande utbildning eller motsvarande. Behörig att under delegation verka som räddningsledare. Fördjupande utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och
juridik. Intern målsättning är att genomgå ”Räddningsledning B” samt ”Tillsyn A”.
Brandman heltid
Behörig att genomgå utbildningen ”Skydd mot Olyckor” (SMO) samt kompetens utifrån
förvaltningens aktuella behov. Introduktion anpassad till individen. Brandman som inte har
”SMO- kompetens” ska lägst genomgått ”Räddningsinsats” innan anställning.

1

Lång, Elisabeth. Är införande av förstainsatsperson samhällsekonomiskt lönsamt?. Karlstad Business School, 2012
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Styrkeledare Deltid (SLD)
Grundkravet är lägst tre års tjänstgöring som Brandman – deltid samt genomgången
”Räddningsinsats”. Genomgången ”Räddningsledare A”. Intern målsättning är fördjupande
utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och juridik.
Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB)
Grundkravet är behörighet till utbildningen ”Räddningsinsats” eller motsvarande, tre veckors introduktionsutbildning med bland annat rökdykning genomgås. Målsättningen är att
enligt överenskommelse med individen genomgå ”Räddningsinsats”.
Arbetsledare
Med arbetsledare menas en erfaren brandman med dokumenterad kompetens att leda
grupp och att starta upp räddningsinsatser men utan formell kompetens att fatta räddningsledarbeslut under delegation. Grundkravet är erfaren brandman med genomförd MSB utbildning – räddningsinsats samt en intern utbildning i arbetsmiljö, taktik och arbetsledning.

Kvalitetssäkring
Ett sätt att säkerställa att räddningstjänsten levererar en operativ verksamhet som uppnår
kvalitetsmålen i handlingsprogrammet är genom uppföljning av olika beslutade mätetal.
För att kunna leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till kommunens samtliga invånare
och kunna genomföra effektiva insatser krävs det att antalet personer i beredskap upprätthålls, så kallad miniminivå. Räddningstjänsten jobbar dessutom för att uppnå en ambitionsnivå för numerär i syfte att kunna erbjuda invånarna ännu bättre service. Detta följs
upp i delårsrapporter och årligen genom att titta på hur stor del av tiden som numerären
har varit tillfyllest. Vid de tillfällen där miniminivån inte kan uppfyllas skrivs en avvikelserapport.
Målvärde för 2017 är att ambitionsnivån för beredskap skall uppgå till minst 75% av den
totala beredskapstiden och miniminivån skall uppgå till 100% av den totala beredskapstiden.
Ett uppföljningsmål i handlingsprogrammet är att räddningstjänsten skall ge snabb hjälp till
den enskilde. Detta följs upp genom att mäta tiden från att ett samtal inkommer till SOS till
dess att en första enhet från räddningstjänsten är på plats. Målet är att denna tid aldrig skall
överstiga 30 minuter. Detta mäts genom att 10 % av insatsrapporterna kontrolleras.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Intern övning och utbildning
Räddningstjänsten övar och utbildas med inriktning att snabbt, säkert och effektivt för såväl drabbad som för egen personal kunna lösa de nödsituationer som uppstår. Övning och
utbildning sker också i samverkan med andra räddningstjänster och myndigheter för att
kunna hantera mer komplexa och/eller långvariga insatser som uppstår mer sällan. Övningsverksamheten bygger på räddningstjänstens riskanalys över kommunen. Övningsverksamheten bygger också på Region Gotlands risk- och sårbarhetsanalys.
Räddningstjänsten följer upp att förmågan att lösa insatser motsvarar krav och förväntningar genom att göra insatsuppföljning men också kvalitetssäkra resultat i övningsverksamheten.
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För både heltids- och RiB-personal sker arbetet utifrån tre nivåer:

Nivå 1
Den första nivån är övningar/utbildningar som planeras av utsedd övningssamordnare
utifrån flera aspekter. Exempel på vad som kan påverka att en viss typ av övning/utbildning väljs ut för ett visst år att planeras och genomföras centralt kan vara:
• Specialkompetenser (Kompetens som via samverkan i regionen är av strategisk
betydelse)
• Erfarenheter från larm (om det vid larm framkommer en brist på kompetens eller
ser möjligheten till att utveckla en kompetens kan det blir föremål för en central
satsning)
• Huvudtypolyckor (typolyckor som statistiken visar sker ofta i vår region brukar få
centralt fokus, exempel på det är trafikolyckor, sjukvård och brand)
• Inom områden där räddningstjänsten själva har brist på kompetens och därför har
behov av extern kompetens som utbildar/övar oss hanterar vi det centralt
• Grundutbildningar inom diverse kompetensområden såsom rökdykarledare, Ckörkort, syrgasdelegering, CAFS-certifiering, hydraulverktyg m.fl
• Aktiviteter som i större omfattning påverkar budgeten hanteras centralt.
För heltidspersonalen har det på varje lag utsetts en övningsansvarig som säkerställer att
övning på Nivå 2 sker med god kvalitet och regelbundenhet.
Vidare gäller:
• YB och SLH skall delta i gemensamma befälsdagar samt uppnå kraven i kompetensplanen
• Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra fastställt antal styrda övningar per
år med speciellt fokus.
• Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra samtliga övningar som ingår i ett
specifikt sommarövningsschema.
• Alla heltidsanställda brandmän skall på eget ansvar säkerställa sin kompetens inom
de områden där det tagits fram kompetensplaner. Godkänd blir man i samband
med att kompetensplanen signeras. Detta dokumenteras och följs upp vid räddningstjänsten i databasen ”Core”.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Nivå 2
Den andra nivån hanteras för heltidspersonal på laget utifrån lagets självskattade behov.
Dessa övningar ansvarar enheterna själva för med hjälp av en utsedd övningsansvarig och
där närmaste chef har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs kontinuerligt. Antingen utses någon att skapa övning inom ett område där behov finns eller så använder
man sig av en sedan tidigare upprättad övning i övningsbanken. Skapas en ny övning skall
den registreras i övningsbanken. Kravet är att all övning utgår från kunskapskraven i
”Uppgiftskatalog”.
För RiB-personal sker en årlig planering centralt med grundkompetensövningar i syfte att
bibehålla en bred kunskapsbas. Kravet är att samtliga dessa övningar skall genomföras under året av varje RiB-anställd person. Deltidsskiften väljer själva när och i vilken ordning
man genomför dessa övningar.
Syftet med nivå 2 för både heltids- och RiB-personal är att upprätthålla/förvalta redan tillskansad kompetens till skillnad från nivå 1 (centralt styrda övningar) som ofta har till syfte
att utveckla eller fördjupa kompetens.
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Nivå 3
Den tredje nivån är understödjande kompetenshöjande aktiviteter till organisationen i stort.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsinsats samt stötta
dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledare A samt stötta dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledning B samt
stötta dem under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn A samt stötta dem
under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn B samt stötta dem
under utbildningen.
• Planera för och anmäla anställda till utbildning för C-körkort vilket ger behörighet
att framföra tungt fordon samt stötta dem under utbildningen.
• Genomföra rekrytering av heltidspersonal vid behov.
• Genomföra löpande rekrytering av RiB-personal vartefter behov uppstår.
• Rekrytera sommarvikarier till heltidsorganisationen.

Avtal om samverkan vid räddningsinsatser

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Samverkan ger regionerna i länen (Stockholm, Gotland och Uppsala) bättre uthållighet
över tiden vid en eller flera insatser.
Räddningscentralerna i Stockholms län
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Räddningstjänsterna i Stockholms/Gotlands län
Samverkansöverenskommelsen ger möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna.
I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne. Organisationen bygger på ett gemensamt handlingssätt, kunskapsorientering och strategisk utlokalisering av olika resurser/kompetenser för händelser med kemikalieinslag. I avtalet om
gemensam kemorganisation avtalas även om att skyttar för acetylengasflaskor ska finnas
som regionsresurs.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Länets räddningstjänster har avtal med MSB om oljeskyddsdepå och saneringsenhet. Dessa
resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
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Räddningsstyrkornas 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.
I tabellerna som följer nedan beskrivs Region Gotlands Räddningstjänsts initiala förmåga
vid olika typer av händelser. Syftet med beskrivningen är att förtydliga förmågan med utgångspunkt i konkreta exempel, kopplade till riskbilden. Beskrivningarna utgår från befintlig organisation, metod och taktik. Vid insatser som är resurskrävande så kan operativa
chefen (SSRC) göra förändringar i beredskapsorganisationen samt kalla in fridygnsledig
personal.
•

Händelse
Brand i lägenhet i
flerbostadshus

Brand i villa

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Trafikolycka

Farliga ämnen

Initial förmåga
a) Invändig räddningsinsats
b) Bistå med stege för utvändig utrymning
- Upp till 4 vån med bärbar utskjutsstege
- Upp till 8 vån med höjdenhet (Visby tätort)
• Förmåga att genomföra punkt a och b samtidigt begränsas av
händelsens komplexitet och resurstilldelning. Förstärkning på
plats kan krävas innan a och b kan utföras.
• Bostadsbebyggelse med exempelvis svårtillgängliga innergårdar, stora lägenhetsvolymer, gamla konstruktioner etc.(Visby
innerstad) kan medföra att ytterligare resurser behövs.
• Invändig och/eller utvändig räddningsinsats följt av begränsning mot intilliggande byggnader.
• Säkring av olycksplats. Första hjälpen till skadade alternativt
genomföra losstagning av fastklämda personer i personbilar
och liknande.
• Central resurs finns placerad i Visby för att bistå vid tunga lyft
och losstagning från tunga fordon, bussar och lastbilar.
• Utför första orientering och identifiering av ämne, beslutar om
riskområde, avspärrning av riskområdet.
• Utför livräddande insats
• Utför livräddande personsanering.
• Begränsning och indikering samt direkt åtgärd av mindre spill.
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Nödställd person

•

Övriga mindre
händelser

•

Automatiska
brandlarm

•

Drunkningstillbud

•
•

Undsätta personer som hamnat i akuta nödlägen t.ex. fastklämning, fallolyckor, person fast på otillgänglig plats, sjukvårdslarm enligt avtal med sjukvårdförvaltningen.
Avbryta händelseförloppet och återställa ordningen. Exempel
på detta är bränder i containrar och papperskorgar, enstaka bilar, mindre markbränder etc.
Lokalisera detektor som indikerar brand med hjälp av orienteringsritningar. Om ej brand; återställa larmet och verka för att
minska risken för fler onödiga larm.
Vid samtliga stationer skall förmåga finnas för ytlivräddning.
Vid stationen i Visby finns vattendykarorganisation.

Resursuppbyggnad vid omfattande händelser
I mer omfattande händelser är räddningstjänsten initiala förmåga otillräcklig för att ta kontroll över händelseutvecklingen. Första anländande resurs kommer vid denna typ av händelse bedöma och analysera händelseutvecklingen, rapportera och påbörja insats i väntan
på förstärkningar, exempelvis:
 Första livräddande insats
 Utrymning och avspärrning av riskområde
 Första begränsande insats avseende på brand eller annan spridning
 Säkring av skadeplats med avseende på högspänning eller annan risk, exempelvis
trafik, ras, antändning etc.
Uthållighet vid dessa händelser bygger på samverkan med andra räddningstjänster och förbund inom regionen.
I tabellen som följer exemplifieras ett antal händelser samt räddningstjänsten initiala förmåga och förmåga efter resursuppbyggnad.
Mer omfattande händelse
Brand i en större eller på
annat sätt komplex
byggnad samt skogsoch markbränder

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Olyckor med tunga fordon alt. ras i byggnad
eller anläggning

Initial förmåga

Förmåga efter resursuppbyggnad
Livräddande och skadebegränsande insatser bedrivs
samtidigt, såväl inom och
mellan byggnader.

Förbereda räddningsinsatsen.
Påbörja utrymning i hotade
utrymmen och om möjligt påbörja skadefördröjande eller
skadebegränsande insats i eller i
direkt anslutning till brandutsatt del av byggnaden.
Påbörja säkring av skadeplatLyfta, flytta eller säkra tunga
sen.
fordon eller byggnadsdelar.
Påbörja livräddande insatser
vid olyckor med tunga vägfordon, havererade luftfarkoster,
ras, arbetsplatsolyckor etc.
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Olyckor med farliga
ämnen

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

För att hantera stora olyckor
med farliga ämnen som ofta är
resurskrävande finns i regionen
en gemensam organisation och
beredskap som nyttjas.
Organisationen är inte dimensionerad för att självständigt
hantera storskaliga händelser
med farliga ämnen

Utför fortsatt livräddande
personsanering.
Uppför saneringsplats för
egen personal och drabbade.
Producerar varmvatten till
saneringsplatserna.
Utföra kemdykarinsats/
Täta/Samla
upp/Neutralisera/Pumpa

17 (18)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019

Uppföljning
Definition
Upprätthålla beslutad beredskapsnumerär
Räddningstjänsten
genomför snabba
skadeavhjälpande
insatser.

Räddningstjänsten
skall ge snabb
hjälp till den enskilde. Målet är att
denna tid aldrig
skall överstiga 30
minuter.

Målvärde 2017
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid)<
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2018
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2019
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Målvärde 2020
Ambitionsnivå
75% och miniminivå 100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska
vara(responstid)
< 14 min.
Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

De i handlingsprogrammet angivna kvalitetsmålen följs upp genom:
-

Uppföljning av olycks- och skadestatistik i bl a Core, MSB/IDA samt SKL öppna
jämförelser
Genomförda utbildnings- och övningsinsatser följs upp på respektive station och
redovisas till Räddningschef en gång per år
Möten och i dialog med medborgare bl a i samband med marknader och andra
evenemang

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2016-12-02

Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Tekniska nämnden i samband med
delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Förkortningar och definitioner
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MHN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete.

L-ABC

L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en
minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka.
Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är
mest akut.
LABC står för:

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

L - livsfarligt läge
A - andning
B - blödning
C - chock eller cirkulationssvikt
BBR

Boverkets byggregler.

Vk

Verksamhetsklass. Utrymmen ska, utifrån avsedd verksamhet enligt boverkets byggregler, delas in i verksamhetsklasser. Samma byggnad kan delas in i
flera verksamhetsklasser.
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Inledning
Riktlinjerna reglerar det förebyggande arbete som räddningstjänsten genomför i brandsäkerhetshöjande syfte. Riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för
skydd mot olyckor.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning
samt besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande verksamheten ska vara en vägledning för all verksamhet
inom det olycksförebyggande arbetet samt i tillsyns- och tillståndsprocessen och fungera
som en styrning i vilka olika områden som räddningstjänsten bör agera utifrån Region Gotland skyldigheter enligt LSO. Riktlinjerna ska även vara en vägledning i objektsurvalet för
vilka verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyn.
Riktlinjerna beskriver hur verksamheten gör för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa. Uppföljning
av arbetet sker genom kvartals- och årsvis sammanställning av nyckeltal för tillsyns- och
utbildningsverksamheten.
Riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det olycksförebyggande arbetet. Dessa strategiska satsningar kan
sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.

Strategiska satsningar
•

•

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

•

•

Då Region Gotlands planer för nytt bostadsbyggande sker i mer komplexa och komplicerade miljöer samt i analytiskt dimensionerade byggnader ökar kraven på räddningstjänstens kompetens.
Region Gotlands medborgare blir äldre. Detta ställer ökade krav på omsorg och säkra
lösningar för fortsatt boende i hemmiljö. Samverkan mellan räddningstjänst, förvaltningar och biståndshandläggare bör utvecklas för att identifiera prioriterade målgrupper
för arbetet med skydd mot olyckor och trygg hemmiljö.
Minskning av eldstadsrelaterade bränder – Brand i bostad på Gotland har i snitt fler
eldstadsrelaterade bränder per boende i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Frågan hanteras i samverkan med den upphandlade entreprenören för brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det skall även tydliggöras i den nya upphandlingen av
brandskyddskontroll och rengörning som ska gälla från 2018-04-01.
Brandskyddet i Visby innerstad. Räddningstjänsten på Gotland har tidigare genomfört
en inventering av brandskyddet i världsarvstaden Visby. Det materialet är presenterat
och för världsarvsråd och försäkringsbolag samt andra intressenter för att gå vidare i en
brandskydds strategi för brandskydd för världsarvstaden
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Stöd till den enskilde
Intentionerna i LSO är att den enskilde själv så långt det är möjligt utifrån dennes förutsättningar ska hantera sina risker. Region Gotlands skyldighet är att stödja och underlätta
för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i
såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den enskilde
om riskerna. Två stora och viktiga målgrupper är barn och ungdomar samt Region Gotlands anställda.
Socialt engagemang

Räddningstjänstens personal arbetar för att vara förebilder och kan ge stöd till ungdomar.
Det kan ske bland annat att genom skol- och utbildningsverksamheten bjuda in till dialoger
och bidra till minskat antal anlagda bränder och till att antalet trafikolyckor med unga bilförare och cyklister minskar. Räddningstjänsten bör se över möjligheter att utveckla verksamheten med ungdomar och tidiga insatser i samverkan med utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF).
I samband med större ungdomsevenemang, exempelvis skolavslutningar och valborg, rör
sig räddningstjänsten ute i samhället för att bidra med trygghet och ökad säkerhet genom
sin synlighet och med samtal. Man bidrar därmed också till att störa oönskade aktiviteter
med vandalism, droger, misshandel och liknande.
Informations- och evenemangsplan

Syftet med planen är att strategiskt planera inför och informera om hur, vad och i vilka
sammanhang räddningstjänsten ska delta och synas med sitt budskap. För att underlätta
denna planering bör en inventering och en långsiktig plan inklusive material finnas tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att passa in i evenemangens huvudsakliga innehåll.
Följande aktiviteter ska genomföras:
•

Bevaka och vid behov närvara i regionala och nationella informationskampanjer, vilket
med fördel samordnas med andra räddningstjänster samt Brandskyddsföreningen.

Utbildning

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Följande aktiviteter ska genomföras:
• Elever i årskurserna 2, 5, 8 ska ges möjlighet att genomföra räddningstjänstens utbildningsplan ”Grundläggande brandskydd”.
• Utveckla konceptet ”Skolan brinner”.
• Översyn av utbildningsmaterial till skolelever samt de pedagogiska uppläggen.
Övriga aktiviteter som stöd till den enskilde:
• Kontinuerligt arbeta aktivt för att ha en informativ och uppdaterad webbplats där
kommuninvånarna kan finna information som berör de, enskilt eller som verksamhet,
exempelvis hur man kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete, samt hur man
genomför egenkontroller på handbrandsläckare och annat byggnadstekniskt brandskydd.
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en form av maktutövande verksamhet som renderar i ett ensidigt
beslut eller åtgärd vilket påverkar den enskilde. En definition återfinns i den gamla förvaltningslagen (1971:290) och säger ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Ett myndighetsbeslut
är bindande för den enskilde.
Myndighetsutövning är en befogenhet att ta beslut vilka grundar sig på bestämmelser i författning, lag, föreskrift etc. För att säkerställa den enskildes rättigheter finns ett antal rättsäkerhetsprinciper vilka redovisas nedan.
Objektivitetsprincipen
Myndighetsutövningen ska vara saklig och opartisk vilket innebär att tjänstemannen inte får
låta sig påverkas personligen så att beslutet i frågan får en annan utgång. Alla är lika inför
lagen.
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen slår fast att myndighetsutövning och dess beslut ska ha stöd i lagtext
eller föreskrifter. All offentlig makt står under lagen.
Proportionalitetsprincipen
De beslut som fattas i enlighet med myndighetsutövning och som renderar i en åtgärd,
inskränkning eller dylikt för den enskilde ska göra minsta möjliga påverkan som fortfarande
uppnår målet med beslutet. Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och stå i rimlig proportion till nyttan som uppnås.
Ändamålsprincipen
Ett beslut som fattas med stöd av en lagbestämmelse får inte användas i ett annat syfte än
vad som är menat med lagtexten. Ett beslut får inte användas som påtryckningsmedel för
att uppnå vinning i ett annat ärende.
Behovsprincipen
Den åtgärd som påverkar en enskild får endast vidtas när behovet av denna åtgärd är påtagligt och när en åtgärd med ett mindre ingripande eller inskränkande beslut inte är tillräckligt.
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Kompetens

Befattningen som tillsynsförrättare och tillståndsprövare ställer stora krav på yrkesskicklighet och professionalism. Räddningstjänsten har följande kompetenser för att genomföra
tillsynsverksamheten: en brandingenjör, en riskingenjör samt två brandinspektörer.
Verksamheten ska präglas av integritet, servicemedvetenhet och respekt gentemot den enskilde.
Höga krav ställs på förrättarnas förmåga att uttrycka sig i ord och skrift, att effektivt faktainsamla samt att kritiskt källgranska inhämtade uppgifter.
Rätt utbildning och erfarenhet är avgörande för att kvaliteten på myndighetsutövningen ska
upprätthållas. Respektive utbildningsnivå ska motsvara den kunskap som förväntas behövas för olika typer av tillsynsobjekt och tillståndsprövningar. Se Tabell 1 nedan för beskrivning av de utbildningsnivåer som Räddningstjänsten förhåller sig till och vilka karakteriserande verksamheter som respektive roll arbetar med.
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Tabell 1 Beskrivning av utbildningsnivåer.
Utbildningsnivå
Beskrivning
Internutbildad perso- T.ex. delar av Tillsyn A
nal
inkl. tillämpbara byggregler
Tillsyn A
(eller likvärdig utbildning)
Delegerad personal
enligt MHN
Tillsyn B

Karakteriserande tillsynsobjekt
Tillsyn av räddningsvägar till flerbostadshus, stickprovstillsyn av mängd
spolarvätska i försäljningslokal
Objekt i Vk 2A, mindre objekt i Vk 1,
mindre objekt i Vk 4 (ex. vis Bed and
Breakfast), Vk 5A

(eller likvärdig utbildning) Större objekt i Vk 1, Vk 2B och 2C,
Objekt i Vk 3B, medelstora Vk 4, Vk
5B (ex. vis HVB-verksamheter),
Delegerad personal
Handläggning av LBE-tillstånd,
enligt MHN
LBE-tillsyner (ex. vis bensinstationer),
Påbyggnadsutbildning (eller likvärdig utbildning) Tillsyn av farlig verksamhet (LSO 2:4),
för brandingenjörer
större objekt i Vk 4, objekt i Vk 5C
(”RUB”),
och 5D, objekt i Vk 6
Tillsyn B & stor erfarenhet av bl.a. riskanalys och riskhantering
- Delegerad personal
enligt MHN
Fortbildning inom myndighetsutövning behöver inte enbart vara synonymt medpåbyggnadsutbildningar i MSB:s regi utan även andra kurser och utbildningar ska kunna genomföras i mån av resurser. Dessa kurser kan t.ex. vara kortare retorik- eller svenskakurser, datorkurser i bl.a. Office-paketet samt fortbildning inom husbyggnadsteknik.
Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får utföras av räddningschef och av MHN delegerad
personal.
Myndighetsbeslut fattas av räddningschef och av MHN delegerad personal.
Delegationsordningen styr beslutsfattandet mer utförligt.
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Kvalitetssäkring

Kvaliteten i räddningstjänstens förebyggande arbete är mycket viktig och ska hållas hög. En
god kvalité deklarerar förtroende och professionalism.
För att kvalitetssäkra arbetet och skapa en enhetlig och gemensam bedömningsgrund kvalitetssäkras skrivelser innehållandes myndighetsutövning. Kvalitetssäkringen sker genom
interngranskning utförd av en annan medarbetare för att verifiera både det skrivna språket
och bedömningar av brandskydd och andra förhållanden.
Gemensamma och regelbundna möten med samtliga förrättare hålls för att diskutera aktuella ämnen och uppkomna svårbedömda objekt etc. Veckomöten hålls för att avhandla
ämnen i närtid, längre månadsmöten hålls för planering av verksamheten samt fortbildning.
Att genomföra tillsynsförrättningar tillsammans med en kollega är ett effektivt sätt att förbättra sin utövning och få tips på både metoder att förbättra och metoder som är framgångsrika. Samtliga förrättare bör genomföra gemensamma tillsynsbesök på mer komplexa
objekt.
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Tillsyn
Tillsyn sker enligt LSO 5 kapitlet och LBE 21§.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och tillsynsverksamheten ska anpassas utifrån dessa. Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. Förebyggandeplanen
som styr tillsynsprocessen ska ses över och omarbetas vid behov varje år, syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
Tillsynsplaneringen omfattar inte den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som
utförs enligt LSO 3 kapitlet vilken utförs av Region Gotland utsedda skorstensfejarmästare.
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Planen omfattar inte
heller taxebestämmelserna för tillsyns- eller tillståndsverksamheten enligt LSO 5 kap. och
LBE 16§ samt 21§ utan dessa återfinns i separata dokument.
Antal tillsyner ska följa tillsynsplan.
Skriftlig redogörelse

Som verktyg i räddningstjänstens tillsynsprocess används även den skriftliga redogörelsen
för brandskyddet. Redogörelsen är enligt LSO 2 kap 3 § ett krav för ägare av byggnader
eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av
brand att dokumentera och redogöra för sitt brandskydd. Redogörelsen görs i enlighet med
föreskriften inom området (SRVFS 2003:10). Beroende på situation kan redogörelsen begäras in inför en tillsyn, i samband med en tillsyn eller efter en tillsyn för att sedan granskas i
syfte att höja det brandförebyggande arbetet inom byggnaden eller anläggningen. Den
skriftliga redogörelsen begärs även in vid klassificering av farlig verksamhet, se vidare under
aktuellt kapitel.
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra bättre underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare). Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på skriftlig redogörelse ska ses över.
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Tillsynsverksamheten och tillsynsbesöken ska vara granskande kring det byggnadstekniska
brandskyddet. Rådgivning är en central komponent vid tillsyn av det organisatoriska brandskyddet. Tillsynsförrättaren ska vara tydlig och pedagogisk för att förklara de budskap och
beslut som förmedlas.
Tillsyner kan utföras på samtliga verksamheter eller objekt som omfattas av LSO och LBE.
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En tillsyn kan initieras av olika anledning och genomförs med olika frister (intervall).

Tillsyner
Händelsebaserade
- Efter insats
- Efter tips
- Vid begäran av
remiss
- Vid annan
uppkommen
händelse

Regelbundna
- Skriftlig redogörelse
- Förskolor
- Serveringstillstånd
- Visby innerstad
- Förläggningar
- Fyrverkeriförsäljning

Tematiska
- Julhandel
- Camping
- Större marinor
- Stora publikevent
- Byggnader där RTJ
insats krävs för
utrymmning.

Samverkande
- SBF - Bygg, Miljö,
Alkohol och Tobak
- Socialförvaltningen
- Övriga Region
Gotland
- Länsstyrelsen
- Räddningsregionen

Regelbundna tillsyner

Regelbundna tillsyner genomförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2 kap. 3§. På dessa objekt finns det enligt lagstiftningen en förhöjd risk för
brand eller allvarligare konsekvens av brand och därmed finns ett skäligt motiv till den regelbundna tillsynen.
I Region Gotland genomförs även regelbundna tillsyner på förskolor och annan verksamhet som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eftersom det även där finns en utrymningsproblematik med barn som inte själva kan förväntas utrymma och som dessutom
sover delar av dagen. Regelbundna tillsyner genomförs även på förläggningar som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Motiveringen till dessa tillsyner är fler, exempelvis
barn- och ungdomskolonier som bedriver verksamhet i kommunen, ofta i äldre träbyggnader. Även hem för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökanden ingår.
Visby innerstad består till stor del av bebyggelse med riksintresse i form av ett världsarv.
Brandskyddet i äldre byggnader är inte lika tillförlitligt som i nya byggnader, därför genomförs regelbunden tillsyn i innerstaden.
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Händelsebaserade tillsyner

Räddningstjänsten kan ibland välja att genomföra en extra tillsyn som föranleds av något
annat än den regelbundna fristen. En sådan anledning kan till exempel vara efter signaler
från egen personal att någonting inte ser helt bra ut, efter orosanmälan från allmänheten
eller vid begäran om yttrande för serveringstillstånd. En händelsebaserad tillsyn kan, i likhet
med lagrummets utrymme, genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas
av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas
av kravet på den regelbundna tillsynen.
Tematiska tillsyner

Tematiska tillsyner kan genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas av
regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av
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kravet på den regelbundna tillsynen. De tematiska tillsynerna riktar fokus på ett aktuellt
område och syftar till att stärka skyddet mot olyckor genom punktinsatser. Dessa insatser
kan till exempel omfatta kontroll av utrymningsvägar i varuhus vid julhandeln då butikernas
normala lager ofta inte räcker till utan andra utrymmen även används. Sommartid kan campingar, gästhamnar eller badstränder tillsynas i syfte att förebygga både bränder, olyckor
med till exempel läckande gasol eller drunkningar. Inte sällan blir det problem för räddningstjänsten att använda räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon på vintern då snöröjningen inte alltid omfattar även dessa ytor. Det finns även exempel på områden där det efter en tid både har planterats träd och buskar för att öka trivseln eller ställts
dit stenblock för att minska den olovliga bilkörningen från privatpersoner.
Samverkande tillsyner

Genom att bedriva samverkade tillsyner tillsammans med andra förvaltningar i kommunen
eller andra myndigheter kan besöken både effektiviseras och synergieffekter uppnås. Ofta
finns kopplingar mellan flera olika lagstiftningar och samordningsvinster finns till exempel
med Länsstyrelsen gällande tillsyner på verksamheter som omfattas av både Sevesodirektiven och som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Miljöenheten genomför tillsyner på
drivmedelsstationer. Kvällstillsyner på krogar och restauranger tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och alkoholhandläggarna är ett bra forum för att se
hur verksamheternas organisatoriska brandskydd fungerar i praktiken. Samverkande tillsyner genomförs både på objekt eller i verksamheter som omfattas av regelbundna tillsyner
och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av kravet på den regelbundna tillsynen.
Frister

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Fristerna för den regelbundna tillsynen ska ses som ett riktvärde och en normalbild. I samband med genomförd tillsyn kan räddningstjänsten välja att både korta ner eller förlänga
fristen till nästa tillsyn beroende på hur brandskyddet (både det byggnadstekniska och det
organisatoriska) är beskaffat.
Fristerna för tillståndstiden ska även dessa ses som riktvärden. I samband med tillståndsansökan kan tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) fastställa en annan tillståndstid om det
finns särskilda skäl som kan anses påverka beslutet, exempelvis kontrollintervall för cistern,
periodisk eller tillfällig verksamhet.
Tillsynsfristerna enligt LSO samt tillsyns- och/eller tillståndstider enligt LBE specificeras i
nedanstående tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). För verksamheter som omfattas av tillsyn
enligt LSO har tabellen anpassats för att stämma överens med verksamhetsklasserna enligt
Boverkets byggregler, BFS 2011:26 – BBR 23, eller senare men omfattar även de som uppfördes enligt tidigare bygglagstiftning.
På objekt eller i verksamheter som omfattas av tillsynskravet i både LSO och LBE genomförs ofta kombinerade tillsyner. Då styrs tillsynsfristen av den lagstiftningen där räddningstjänstens frister är kortast, oftast anpassas fristen för tillsyn enligt LBE till fristen för tillsyn
enligt LSO.
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Tabell 2 Frister enligt LSO.

Verksamhetsklass

Objekt

Vk 1

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader,
lager och kontor.
2 år
Industri. Byggnader eller
anläggningar där minst 100
personer är sysselsatta samtidigt.
Industri. Anläggning som
1-2
Följer Länsstyrelsens beslut om frister för
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
år
gällande verksamhet
eller Sevesolagen (SFS
1999:381).
2-4
Ej bensinstation.
Industri. Verksamheter för
vilka det krävs tillstånd enligt år
LBE.
Industri. Byggnader eller
2-4
anläggningar där minst 20
år
personer är sysselsatta samtidigt eller med en yta större
än 2500 m2.
Kulturhistorisk byggnad.
4 år
T.ex. byggnader och verksamheter belägna i
För kontorsändamål e.dyl.
innerstaden som ex Payex
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av uppställningsplats RTJ forfler än 4 våningar över mark.
don/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Höga hus. Byggnader med
Operativ enhet utför kontroller - Objektsfast installation för brandkännedom
gasevakuering.

Frist

Anmärkning

Vk 2A

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer
2-4
Tillsyn bör ske vid varje byte av verkasmhetRestaurang/danslokal.
år
sutövare.
Restaurang och liknande
verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och
där det finns plats för fler än
50 personer.
Kulturhistorisk byggnad.
2-6
Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
Samlingslokal för upp till 150 år
innerstad och kyrkor
personer.

Vk 2B
Samlingslokal

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.
1 år
För fler än 300 personer
med komplicerade utrymmningsvägar
150-300 personer med kom- 2 år
plicerade utrymningsvägar
Övriga samlingslokaler för
4 år
fler än 150 personer med
enkla utrymningsvägar direkt
till det fria
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Fritidsanläggning. Med plats för
fler än 1000 personer helt eller
delvis under tak.
Kulturhistorisk byggnad. Samlingslokal för fler än 150 personer.
Vk 2C

3-6
år

Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
innerstad och kyrkor

2-4
år

Exempel på verksamhetsklass 3A bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande
Kulturhistorisk byggnad. För boendeändamål.

Höga hus. Byggnader med fler än
4 våningar över mark.

Höga hus. Byggnader med fast
installation för brandgasevakuering.
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Ex Ica Maxi Arena. Södervärnshallen, Ishallen

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än
150personer och där alkohol serveras
Restaurang/danslokal. Samlingslokaler >150 personer med
alkoholservering

Vk 3A

2-4
år

Flerbostadshus i Visby innerstad (Tillsynas ej
idag)
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av uppställningsplats RTJ fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus etc.
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Operativ enhet utför kontroller - Objektskännedom

Vk 3B

Exempel på gemensamhetsboenden HVB, hem för ensamkommande flyktingbarn och liknande.
HVB/LSS.
2-4
år
Gemensamhetsboenden.
2-4 Ex. studentboenden. Asylboenden vid nyetaår
blering samt bedömt behov

Vk 4

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and
breakfast, och andra typer av tillfälligt boende.
Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanHotell/pensionat/förläggning. 2
år
läggning.
För fler än 100 gäster eller fler än
50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 2-3 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanläggning.
För 50-100 gäster eller 25-50 rum år
per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 2-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanår
läggning, bed and breakfast.
För fler än 9 gäster eller 5 rum
per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggning. 3-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård, försvarsanår
läggning, bed and breakfast.
Objekt med 10 – 49 platser endast i markplan

12 (19)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017-2019

Exempel på verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
Vk 5A

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 15 barn eller ungdomar
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 5 funktionshindrade barn
eller ungdomar med hjälpbehov
vid utrymning i händelse av
brand vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där fler än 90 barn
eller ungdomar vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid
utrymning i händelse av brand
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där 15
eller färre barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt i
markplan där 90 eller färre barn
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där 5 eller färre barn med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas samtidigt.
Daglig verksamhet. Övr.
dagliga verksamheter enl. Socialtjänstlagen (2001:453)

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ex Hassela

Vk 5B

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer
–med fysisk eller psykisk sjukdom,
–med funktionsnedsättning,
–med utvecklingsstörning,
–med demens eller
–som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. (BFS2011:26)
2 år
Vårdboende/HVB/LSS. Objekt med fler än ett våningsplan
eller fler än 75 vårdplatser
Vårdboende/HVB/LSS. Övri- 2-4
ga objekt
år

Vk 5C

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso-och sjukvård

Vårdanläggningar. Objekt med
fler än ett våningsplan eller fler
än 75 vårdplatser

2 år

Visby lasarett, Korpen
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Vårdanläggningar. Övriga objekt
Vk 5D

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta
2-4
Häkte. Låsta institutioner och
år
anstalter (fängelse, arrestlokal)
där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Vk 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av
brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp
Industri. Anläggning som
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
eller Sevesolagen (1999:381).
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3-4
år

2 år

Produktionsbyggnad inom jordbruk och yrkesmässig bearbetning av trä
Ex Lantmännen, Ryftes etc
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Tillståndsprövning enligt LBE
Tillståndshantering sker enligt LBE 16§. Handläggningen vid tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor ska på samma sätt som tillsynsutövningen ske både
granskande och rådgivande. Handläggaren ska vara tydlig och stödjande i tillståndsprövningen.
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Tabell 3 Frister och tillståndstider enligt LBE.
Objekt
Automatbensinstation

Frist
2-4 år

Övriga bensinstationer

2 år

Tankställen med illståndspliktig mängd
diesel

2-4 år

10-12 år.
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer överstigande 3000 liter.

Industri med brandfarlig vara
Industri med gasolcistern

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister
10 år
Bör harmonisera med frister

Lösa behållare och/eller förvaring i cistern.

Restauranger o.dyl.

4 år

Övriga verksamheter

4 år

2 år

Tillståndstid
10-12 år.
Bör harmonisera med frister
10-12 år.
Bör harmonisera med frister

5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga
5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga

Anmärkning
Automatstationer utan stationsbyggnad
eller med långt avstånd till omgivningen.
Bensinstation med stationsbyggnad eller
automatstation med kort avstånd till omgivningen.
Endast icke publika verksamheter. Ex
lantbruk

Cistern med volym överstigande 1000 liter.

T.ex. skolor eller försäljningslokaler.

Explosiv vara i riskgrupp 1.1 – 1.6

5 år

Inkl. stenspräckare och ammunition.
Ej pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) i
riskgrupp 1.3 – 1.4.

Pyrotekniska artiklar i
riskgrupp 1.3 – 1.4

1 år vid nytt tillstånd
3-5 år vid förnyat tillstånd

3-5 år ges endast tillståndshavare där
brister i hanteringen ej påträffats vid tillsyn eller motsvarande.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet
Då Länsstyrelsen ska besluta om klassificering begär räddningstjänsten in den skriftliga
redogörelsen för brandskyddet, enligt LSO 2 kap. 3§, som då utgör underlag för länsstyrelsens beslut om vilka anläggningar inom Region Gotlands geografiska område som kan vara
aktuella att klassa som farlig verksamhet enligt samma lag. Anläggningar med verksamhet
som klassas enligt ovan finns registrerade i räddningstjänstens verksamhetssystem.
Remissinstans och yttrande till externa parter
Det finns flera områden där räddningstjänsten ej utgör myndighet utan fungerar som sakkunnig i brand-, risk- och olycksförebyggande frågor till interna (inom Region Gotland)
och externa myndigheter.
Bygglov

Då bygg- och miljöenheterna är myndighet i byggprocessen kräver de ofta att byggherren
ska lämna in en brandskyddsdokumentation, upprättad enligt Boverkets byggregler (BBR)
avsnitt 5:12, i samband med bygglovsansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Räddningstjänsten granskar dokument rörande BBR avsnitt 5 Brandskydd. Granskning av
handlingar (främst brandskyddsdokumentationer och brandskyddsskisser) sker genom hela
byggprocessen. Beroende på bygglovets/anmälans storlek och komplexitet granskas allt
från bygghandling till relationshandling samt intyg rörande utförandet av brandskyddet.
Utöver granskning av handlingar ingår att vid behov närvara vid tekniska samråd och
ibland även vid slutsamråd. Skulle behovet finnas skulle räddningstjänsten kunna initiera att
ett platsbesök ska genomföras då räddningstjänsten bistår bygglovshandläggaren för att
kontrollera viktiga punkter i byggskedet.
Planärenden

När Region Gotland hanterar planärenden, till exempel detaljplaner, bistår räddningstjänsten som sakkunnig på följande områden:
Risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet, avstånd till
transportled för farligt gods, avstånd till drivmedelsstationer, närhet till vattenskyddsområde, krav på räddningstjänstens utrustning för att möjliggöra en trygg utrymning, tillgång till
brandposter samt räddningstjänstens angreppsmöjligheter till fastigheter.
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Polisremisser

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten. Det kan bland annat röra sig om
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt
ordningslagen (1993:1617)
Tillstånd för hotell- och pensionatsverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse hanteras av polismyndigheten och meddelas räddningstjänsten Gotland enligt
överenskommelse
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Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden. Tjänstgörande yttre befäl för den aktuella händelsen kommer i ny organisation vara ansvarig för ärendet.
Serveringstillstånd

Vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) rådfrågar Region
Gotlands miljö och hälsoskyddsenhet räddningstjänsten ifall lokalerna är anpassade för det
personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Trafikplanering

Om Trafikverket eller Region Gotland planerar ny- eller ombyggnationer av vägar inom
Region Gotlands geografiska område bör räddningstjänsten vara remissinstans på följande
områden:
Insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet,
riskavstånd från transportled för farligt gods.
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Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen. Det kan bland annat röra sig om frågor eller yttranden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Dessa
avser oftast om verksamheten som söker tillstånd uppfyller de lagar, regler och föreskrifter
som finns samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap. 2§.
Följande aktiviteter bör genomföras:
• Alla inkomna brandskyddsdokumentationer bör behandlas samt stödja bygg- och miljöenheten och den enskilde i byggprocessen.
• Delta i arbetsplatsbesök under byggtiden samt utvärdera vår medverkan.
• Delta som sakkunnig på tekniskt samråd samt slutsamråd.
• Delta i arbetet med detaljplaner.
• Inkomna remisser ska besvaras. Vid behov görs ett platsbesök/tillsyn som stöd för
remissutlåtandet.
• Se över möjligheten att i samband med upphandling av exempelvis hemtjänstentreprenör erhålla deras medverkan i brandskyddfrågor i hemmet.
• Identifiera andra kommunala tvärprocesser där räddningstjänstens kompetens bör inkluderas.
• Sakkunnighetsutlåtanden bör handläggas i samråd med vid tillfället för insatsen ansvarigt befäl.
• Att utreda om sakkunnighetsutlåtanden* kan debiteras beställaren.
• Se över möjligheten att utbilda hemtjänsten, biståndshandläggare och trygghetsjour för
att förebygga bränder i hemmiljöer.
• Delaktiga vid införandet av riktlinjer för hur brandpostnätet ska utformas vid byggnationer.
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar samt
att i brandförebyggande syfte ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) inom Region Gotland enligt LSO 3 kap. 4 §.
Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
På uppdrag av Räddningstjänsten utförs rengöring och brandskyddskontroll av upphandlad
entreprenör som innehar Gotland som distrikt. Region Gotland kommer under 2017
genomföra ny upphandling av rengöring och brandskyddskontroll
Frister för brandskyddskontroll och rengöring samt vilken utbildning som krävs för att ha
behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSB:s författningssamling
(MSBFS 2014:6).
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta för den enskilde att utföra rengöring. På Region Gotlands hemsida finns riktlinjer för egensotning samt att den enskilde kan inkomma
med ansökan via Region Gotlands e-tjänst eller via blankett.
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Följande aktiviteter ska genomföras:
• Inkomna ansökningar om egensotning ska handläggas.
• Yttranden gällande besvärsskrivelser.
• Myndighetsbeslut angående eldningsförbud i eldstad mm.
• Utveckla medborgarrelationen med sotningsdistriktet
• Skapa rutiner för uppföljning från bygglovsprocessen till rengöring och brandskyddskontrollen för den enskilde, d v s fungera som en samordnande roll och kvalitetssäkring på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, samt att entreprenören blir varse om nya
objekt inom distriktet.

Olycksutredning
Efter räddningsinsats ska en utredning genomföras som belyser vad som orsakade olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes enligt LSO 3 kap. 10 §. Utredningarna ska
ske i skälig omfattning.
En viktig princip och arbetssätt ska vara att de erfarenheter som kommer fram via inträffade händelser ska överföras till det förebyggande och operativa arbetet för att på så sätt
minska riskerna för att samma typ av olyckor inträffar igen, eller minska konsekvenserna av
densamma. De flesta utredningarna görs genom insatsrapporteringssystemet.
Då händelserna är av större dignitet, komplexitet eller av andra omständigheter intressant
kan utredningen göras av annan part, exempelvis annan närliggande räddningstjänst. Fördjupade olycksundersökningar ska även alltid delges Länsstyrelsen.
Verksamheten syftar också till att förse polisen med utredningsmaterial i form av spridningsutlåtanden beträffande brand- och rökgasspridning som kan komma att användas i en
rättegång.
Följande aktiviteter ska genomföras:
• Dödsbränder föranleder alltid en fördjupad olycksutredning.
• Insatsrapporterna ska kvalitetssäkras för att utgöra ett fullgott underlag som olycksundersökning/uppföljning.
• Erfarenhetsåterföring efter genomförd insats ska ske regelbundet så att erfarenheter
kan leda till konkreta lärande åtgärder.
Säkerställa att olyckor blir utredda och att erfarenheter tas tillvara.
•
• Säkerställa kvalitén på olycksutredning genom aktiva åtgärder.
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Uppföljning
Antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE samt utfärdade tillstånd enligt LBE följs
upp delårsvis samt årligen. Verksamheten utvärderas löpande internt.
Antalet granskade brandskyddsdokumentationer samt närvarande på tekniska samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i byggprocessen följs upp delårsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet detaljplaner följs upp delårsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser följs upp delårsvis samt årligen.
Kvantitativa mål enligt Tabell 4 följs upp.
Tabell 4 Styrtal och målvärden.
Styrtal

Definition

Målvärde 2017

Målvärde 2018

Målvärde 2019

F1

Antal elever i åk 2, 5 & 8 utbildade i brandskydd

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

100 % av tillgängliga elever

F2

Antal kommunanställda och
förtroendevalda utbildade i
brandskydd

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

F3
Op

Antal utbildade personer vid
eller värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

100% av 12 personer/värn

F7

Antal remisser/yttranden inom
området sotning. Uppgift inhämtas från entreprenör.

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F8

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Polisen

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F10

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Bygg- och Miljöenheter

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F11

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Planenheten

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F12

Antal genomförda tillsyner

F13

Antal behandlade tillstånd enligt
LBE
1)

1)

80 % av planerade

80 % av planerade

80 % av planerade

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

Orsaken till ett lägre målvärde då det gäller genomförda tillsyner är att Gotland har en stor del tillfälliga verksamheter under sommarperioden som i flera fall upphört eller förändrats när tillsyn skall
genomföras.
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Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(MHN) i samband med delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Inledning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor
som kan leda till en räddningsinsats. Region Gotland har valt att ange inriktningen för dessa i ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. I bilagor till handlingsprogrammet finns
riktlinjer för den operativa och förebyggande verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är att på
bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt.
Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Handlingsprogrammet är också skrivet med avsikten att arbetet kring skydd mot olyckor
ska främjas och stärkas tillsammans med Region Gotlands styrkort som anger att:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Med visionsmålen:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland
• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet
till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland avser även ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram för
”trygghet och säkerhet på Gotland”. I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet enligt LSO ingå som en del tillsammans med övriga områden inom trygghets- och säkerhetsområdet. Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd, vålds- och
brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer handlingsprogrammet
och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera
proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns beskrivningar av
hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
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Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna (bilaga 1) uppdras till tekniska nämnden
(TN) och i de förebyggande riktlinjerna (bilaga 2) uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta
om ändrade riktlinjer för den operativa resp förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även information
om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande
och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid
men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att
revideras vid behov.
Inom Region Gotland är det samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och dess räddningstjänstenhet som har uppdraget att utöva räddningstjänst inom Region Gotland. I detta dokument med tillhörande bilagor benämns Region Gotlands SBF/Räddningstjänstenhet som
räddningstjänsten.
Räddningstjänsten strävar alltid efter att vara en flexibel organisation som utvecklas efter
förändringar i omgivningen. Därför är inriktningar, mål och beskrivningar endast övergripande i handlingsprogrammet.

Handlingsprogram
för skydd mot
olyckor

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Operativa riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)

Förebyggande
riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)
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Ansvarsfördelning

Alla som bor, verkar och vistas på Gotland ansvarar för att skydda sitt liv och sin egendom
mot oönskade händelser så långt de själva förmår. Region Gotlands ansvar är att ge den
enskilde, dvs. alla fysiska och juridiska personer, förutsättningarna att själv förebygga och
hantera olyckor. Det är också Region Gotlands ansvar att om den enskilde inte längre kan
hantera en oönskad händelse ställa upp och hjälpa den enskilde på ett sätt som är likvärdigt
för alla.
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Särskild
förmåga

Bilden till vänster syftar till att illustrera
ansvars- och förmågefördelning mellan
Region Gotland och den enskilde.
Den enskilde har själv de bästa förutsättningarna för att både förebygga
olyckor och att avbryta ett negativt
händelseförlopp genom en tidig insats.

Region
Gotlands
förmåga

Region Gotland har en skyldighet att
genom rådgivning, information och
tillsyn hjälpa den enskilde att ta sitt ansvar på ett bra sätt, samt att hjälpa den
enskilde när denne inte längre klarar av
att hantera en olycka.

Enskildes
förmåga

Inom vissa områden kan Region Gotland behöva komplettera sina resurser
med särskilda förmågor. Dessa särskilda
förmågor (exempelvis: vattendykare
eller specialister på farliga ämnen) säkerställs då exempelvis genom samverkansavtal med myndigheter, räddningstjänster och andra aktörer.
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Övergripande inriktning
•

•

•
•
•

Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och andra
aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.
All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom råd och information till olika målgrupper, samverkan med andra aktörer (exvis förvaltningar) samt utbildning.
Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte
själva kan hantera en olycka.
Räddningstjänstens bemötande skapar en känsla av trygghet och trovärdighet.
Räddningstjänsten arbetar alltid för att minimera negativ påverkan på miljön.

Kvalitetsmål
•

•
•
•

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

•

Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas
och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador orsakade av
bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför förekommande
arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt.
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt, omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga verksamhet.
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Riskbild och olycksanalys
Att skapa en bild över vilka risker som föreligger är grunden till att kunna forma det arbete
som syftar till att förebygga och hantera olyckor på ett effektivt sätt. Detta görs dels genom
en olycksanalys, dels genom upprättande av en riskbild. För mer detaljerad information
kring identifierade risker hänvisas till Riskbild 2016, upprättad av räddningstjänsten samma
år. Olycksanalysen baseras på statistik från genomförda insatser mellan åren 1998 – 2014.
Riskbild

Gotland består förutom huvudön också av Fårö, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Lilla Karlsö
och några mindre öar. Gotlands yta är ungefär 3100 km2 och har ungefär 800 km kust. Befolkningen på Gotland uppgår till ca 57 000, med ca 24 000 boende i Visby som även är
Gotlands största ort. Utöver Visby är de större tätorterna Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Gotland är ett välbesökt turistmål. De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000
per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt
uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år.
Kända och välbesökta evenemang är Almedalsveckan, Medeltidsveckan och endurotävlingen Gotland Grand National.
Gotland är inom samma geografiska yta en kommun (Region), län, landskap och stift.
2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.
Region Gotland ansvarar även för landstingsfrågor som sjukvård och kollektivtrafik samt
har det regionala utvecklingsansvaret.
På Gotland finns 92 socknar, de flesta med ganska låga invånarantal. Sett över en
10-årsperiod har tre av fyra socknar tappat invånare. Visby och närliggande socknar har
ökat mest i antal.
Enligt Region Gotlands prognos väntas befolkningen öka till ca 60 400 personer år 2025.
Andelen äldre invånare förväntas öka procentuellt sett mer än andelen yngre.
Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.
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Visby innerstad är med på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har därmed ett högre skyddsvärde än vad som annars är fallet.
Region Gotland har ca 800 km kust och många fartyg passerar Gotlands närområde.
Oljetransporter från Ryssland på Östersjön har under de senaste 15 åren tiodubblats. Fartygen har blivit större och då har även tankvolymen på fartygen ökat. Sannolikheten för
oljeutsläpp i Östersjön och i Gotlands närområde är påtaglig. Ett större oljeutsläpp skulle
få betydande konsekvenser för såväl djur som natur, men även turistnäringen riskerar att
drabbas vid omfattande utsläpp.
Klimatet är under ständig förändring och påverkar de risker som naturen omkring oss är
orsak till. Väderpåverkan med stormar, långvarig torka samt kraftiga regn- och snöoväder
kommer sannolikt påverka oss även i framtiden, bland annat i form av skogsbränder, översvämningar och påverkan på infrastruktur. Det moderna samhället blir allt mer känsligt för
olika typer av extremt väder. Faktorer som dessa måste bevakas och hänsyn måste tas i
utvecklingen av samhället.
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Farligt gods

Den största andelen farligt gods på Gotland utgörs av drivmedelstransporter samt mindre
mängd farligt styckegods på väg. Känsliga sträckor längs med länsvägarna har även skyddsbarriärer exempelvis färjeleden förbi Langs hage samt länsväg 148 förbi Tingstäde träsk.
Särskilda objekt (se riskbild)

Särskilda objekt är verksamheter med en riskbild som sticker ut från mängden. De består
av verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen, är farlig verksamhet enligt
2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt större komplexa objekt i övrigt
där en olycka bedöms få stora konsekvenser.
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Bild 1) Geografisk placering särskilda objekt

Cementa – Heidelberg Cement, Orica samt Vattenfalls oljecisterner
Samtliga verksamheter är farlig verksamhet enligt LSO.

Storugns – KPAB och Orica (låg risk)

Vid Storugns finns två särskilda objekt. Båda verksamheterna är av sådan omfattning att de
omfattas av SEVESO-lagstiftningen och de är tillika farlig verksamhet enligt LSO.

Visby flygplats

Flygplatsen utgör farlig verksamhet enligt LSO.
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Visby Lasarett inkl helikopterplattan

För att säkerställa sjuktransport till fastlandet finns en helikopterlandningsplats och anläggningen är därmed farlig verksamhet enligt LSO.

St1 Oljedepå (hög risk)

Anläggningen omfattas av SEVESO-lagstiftningen samt är farlig verksamhet enligt LSO.
Ygne kraftstation
Kraftstationen förser Gotlands befolkning med elström via två kablar mellan Västervik och
Ygne. Den möjliggör även överföring till fastlandet av den vindkraftsel som produceras på
ön även om kapaciteten för detta är begränsad varför en ny förbindelse med högre kapacitet är planerad.

Visby hamn

Med färjorna till och från Visby hamn kommer och går både person- och godstrafiken. För
att det gotländska samhället skall fungera är det helt beroende av att transporterna till och
från ön inte störs. Den nya kryssningskajen innebär en ytterligare ökning av hamnområdets
komplexitet.

Visby innerstad

Innerstaden innebär en stor utmaning för Räddningstjänsten. Innerstaden är också uppsatt
på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har därmed ett högre skyddsvärde
än vad som annars är fallet.
Vissa verksamheter i samhället anses ge allvarligare konsekvenser om en olycka inträffar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka dessa s.k. farliga verksamheter är. De som klassificeras som en farlig verksamhet har högre krav på sig att förebygga olyckor och minska
konsekvenserna av dem. Ofta är det omfattningen av kemikaliehanteringen som avgör huruvida en verksamhet ska klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§, men även
exempelvis flygplatser inkluderas.
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Region Gotland har information om vilka anläggningar som finns på Region Gotlands
hemsida och företagen informerar om sin verksamhet.
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Olycksanalys 1998-2014

Till grund för olycksanalysen ligger statistik från de insatsrapporter som räddningstjänsten
lämnar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter varje genomfört
uppdrag.
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Bild 2) Räddningstjänstens larm 1998 – 2014 undantaget IVPA och automatlarm. Källa Core.
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De två vanligaste larmen som Räddningstjänsten Gotland hanterar är IVPA (I Väntan På
Ambulans) samt automatlarm ej brand (falsk larm från automatisk brandlarmanläggning).
Dessa två svarar över tid för drygt 45 % av alla larm. Då dessa larm har det gemensamt att
de inte skall vara dimensionerande för Räddningstjänstens organisation har de sorterats
bort i bild 1 ovan. De tre därefter vanligaste larmen är brand i byggnad, brand ej i byggnad
samt trafikolycka. Undantaget är året 2005 då stormskador var det årets vanligaste larmtyp,
stormen Gudrun är den enskilt största orsaken till detta.

10 (31)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2017 - 2019

Jämförelse Gotland och riket
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Bild 3) Jämförelse skadade i trafikolyckor per 100 tusen innevånare. Källa Patientregistret via IDA
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Bild 4) Jämförelse omkomna i trafikolyckor per hundra tusen innevånare. Källa Dödsorsaksregistret via IDA
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Brand ej i byggnad
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Bild 5) Jämförelse brand ej i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Bild 6) Jämförelse brand i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Brand i bostad
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Bild 7) Jämförelse brand i bostad per hundra tusen innevånare. Källa IDA

Sammanfattning jämförelse Gotland och riket
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Avseende brand ej i byggnad ligger Gotland nära rikets medel. Underlaget för omkomna i
trafiken är egentligen för litet för att ge ett säkert underlag men bedöms över tid ligga nära
rikets medel. När det gäller skadade i trafikolyckor, bränder i byggnader samt bostäder är
risken större på Gotland än i riket som helhet men de minskar något över tid.
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Geografisk placering (”heatmap”)

För att få en bild av vart olyckorna händer har verktyget ”Heatmap” i databasen Core använts. Då underlaget baseras på att varje olycka positionerats korrekt presenteras bara data
för åren 2014 – 2015 då positioneringen av äldre olyckor inte är kvalitetsgranskade.
Trafikolyckor

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Bild 8) Geografisk placering trafikolyckor 2014 – 2015. Källa Core
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Brand i byggnad

Bild 9) Geografisk placering bränder i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Brand ej i byggnad

Bild 10) Geografisk placering bränder ej i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Övrigt

Konsekvenser av ett förändrat klimat

I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan komma att bli
mer belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred
och skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken
för skador och förstörelse ökar. Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka
olyckor."
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att översvämningar och
skogsbränder är de som i första hand bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens förmåga.

Större evenemang samt turistsäsongen

På Gotland genomförs flera evenemang som kännetecknas av att ett stort antal personer
tillfälligt vistas på förhållandevis begränsade områden. Mest kända är de olika "veckorna",
Almedals-, Stockholms- och Medeltidsveckan, som alla i huvudsak samlar deltagare till Visby.
Flera idrottsevenemang samlar också många deltagare och stor publik, exempelvis Gotlands Grand National (GGN) och Stångaspelen. Andra evenemang med stor publik är de
musikkonserter som de senaste åren genomförts på Fårö och i Burgsvik.
Inför större arrangemang har räddningstjänsten en dialog med arrangören och i de flesta
fall åligger det arrangören att göra riskanalys och beredskapsplan (motsv) för evenemanget.
Förutom dessa evenemang sker också en betydande ökning av antalet personer som vistas
på ön under sommarmånaderna. Utöver Almedalsveckan, och till viss del GGN, gör Räddningstjänsten ingen förändring av sin beredskap över tid med anledning av större evenemang eller turistsäsongen. Att sommarmånaderna innebär en ökning av antalet räddningsuppdrag är ett faktum men då flertalat av dessa är av typen IVPA (sjukvårdsuppdrag) genererar de av tradition ingen påverkan då IVPA inte är dimensionerande för Räddningstjänstens organisation.
Slutsatser Riskbild

Följande kan konstateras:
Trafikolyckor är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100 tusen
innevånare.
• Bränder i byggnader är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100
tusen innevånare.
• Särskilda objekt (bl a SEVESO) är placerade i Visby med omnejd samt på norra Gotland (Slite och Storugns).
• Placeringen av Räddningstjänstens brandstationer och dimensionering matchar olyckornas geografiska placering.
• Brand i Visby innerstad innebär särskilda problem
Baserat på detta måste ett arbete påbörjas för att minska antalet trafikolyckor och bränder i
byggnader. Särskilda satsningar bör göras i Visby innerstad utifrån tidigare genomförd
brandskyddsinventering.
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•
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Förebyggande verksamhet
Ett av räddningstjänstens huvudsakliga arbetsområden är det skadeförebyggande arbetet.
Arbetet syftar till att stärka samhällets skydd mot bränder och andra olyckor.
Räddningstjänsten är en aktiv aktör inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel vid
planarbeten och bygglovsprövningar. Det är naturligt att samarbeta med övriga förvaltningar i Region Gotland. När behov uppstår samverkar räddningstjänsten även med Länsstyrelsen och Polisen. Räddningstjänsten svarar på remisser som sakkunnig brand åt andra
förvaltningar och externa myndigheter när förfrågningar inkommer, exempelvis sakkunnighetsutlåtanden vid brottsmisstanke kring en brand och ansökningar gällande serveringstillstånd.

Stöd till den enskilde
Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är
den enskilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i
verksamheten. Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att utbilda, informera och erbjuda rådgivning i sakfrågor.
Tillsyn

Tillsyn är en granskning som syftar till att kontrollera att den eller det som tillsynas lever
upp till gällande lagar och regelverk. Den enskilde ska både förstå och ta sitt egenansvar
och tillsynen ska därför vara både informativ och kontrollerande. Räddningstjänsten bedriver tillsyn enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i
syfte att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar samt att hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker på ett säkert sätt. Räddningstjänsten administrerar även tillståndsgivning enligt LBE.
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Tillsynsverksamheten styrs av förebyggandeplanen. Och den årliga tillsynsplanen fastställs
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Merparten av tillsynerna bedrivs regelbundet på objekt
där högre risk för olycka eller större konsekvens av olycka föreligger. Andra former av tillsyn som genomförs är bland annat:
• Tematiska tillsyner, exempelvis kontroll av utrymningsvägar i julhandeln
• Händelsebaserade tillsyner, exempelvis efter orosanmälan eller inträffade händelser
• Oannonserade kvällstillsyner i samverkan med andra myndigheter såsom Länsstyrelsen,
Skatteverket, Polisen samt miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsenheten vid Region
Gotland
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och för att begränsa skadorna
på människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är det infört genom lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen). Tillsyn enligt denna lag genomförs av Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. När de Sevesoanläggningar som finns på Gotland tillsynas
är räddningstjänsten delaktig.
Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet

Vissa verksamheter kan medföra att konsekvensen av en olycka blir ovanligt stor. Dessa
verksamheter kan klassas som farliga, enligt 2 kap 4§ LSO. Det är länsstyrelsen som beslutar om klassificeringen, med stöd från räddningstjänsten. Då en verksamhet har klassats
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som farlig ska den ta fram en riskanalys som bland annat ska ligga till grund för om verksamheten behöver skaffa utrustning samt hålla beredskap för att kunna hantera sina egna
olyckor. Beslut om utrustning och beredskap fattas i samråd mellan verksamheten och
kommunen. Anläggningar med verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade hos
Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Om inte förbränningsanläggningarna (eldstäderna) underhålls, rengörs och används korrekt
finns en överhängande risk för att en brand uppstår. Rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen är därför en viktig del i det förebyggande arbetet. Rengöringen syftar till
att förebygga brand genom att avlägsna ofullständigt förbrända restprodukter från eldningen och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen.
Region Gotland ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs men har genom
avtal delegerat ut arbetet till en entreprenör på Gotland. Entreprenören är förpliktigad att
genomföra rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenören ska även föra register över
samtliga objekt eller anläggningar som omfattas av arbetet. Den personal som utför arbetet
ska ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Arbetet ska utföras
enligt de tidsintervaller som miljö- och hälsoskyddsnämnden fastslagit, baserat på MSB:s
föreskrifter. För att utföra ovanstående uppgifter bör upphandlad entreprenör ha följande
kompetenser: 5 st skorstensfejartekniker och 9 st skorstensfejare och ventilationstekniker.
Region Gotland tillåter rengöring (dock inte brandskyddskontroll) i egen regi efter särskild
ansökan från fastighetsägaren. Ansökan sker på särskild blankett och behandlas av räddningstjänsten. En grundförutsättning för beviljande är att anläggningen ska vara fri från
brister.
Olycksutredning

Efter samtliga insatser som räddningstjänsten genomför ska en olycksutredning genomföras i skälig omfattning. Det styrs av LSO och syftet är att klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Målet är att dra erfarenheter och finna
lärdomar för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens arbete med skydd mot olyckor, inte att vara dömande eller finna skuld.
Vid mer omfattande bränder eller olyckor finns möjlighet att genomföra mer komplexa
olycksutredningar och brandplatsundersökningar, de senare ofta i samarbete med polisen
och andra myndigheter.
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Kommunen har även, enligt 3 kap 8§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, en
skyldighet att bistå andra myndigheter med utredning efter vissa olyckor och tillbud.
Kommunen ska delta aktivt i detta arbete med lämpliga resurser i skälig omfattning.
För genomförande av brand-/olycksutredningar har räddningstjänsten kompetens för
normala utredningar. Vid omfattande utredningar anlitas annan räddningstjänst alternativt
konsultstöd. Under perioden avser räddningstjänsten att kompetensutveckla egen personal
för att kunna genomföra omfattande utredningar.
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Kvalitativ uppföljning

Räddningstjänsten följer upp det förebyggande arbetet bland annat genom att mäta antalet
genomförda tillsyner och antalet tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara som handlagts
för varje år.

Genomföra räddningsinsatser
Räddningstjänsten på Gotland ska enligt LSO planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Vilka situationer som motiverar en kommunal räddningsinsats regleras också i LSO; en
kommun ska ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
När ett larm inkommer till räddningscentralen görs en initial bedömning om hjälpbehovet
är sådant att det framstår som rimligt att en insats genomförs. En orsak till att inte betrakta
händelsen som räddningstjänst kan vara att den drabbade själv kan åtgärda det som skett.
Betydande risk för människors liv och hälsa motiverar alltid en räddningsinsats.
Det är viktigt att verksamhetens kvalitet hålls på en hög nivå för att upprätthålla invånarnas
trygghet och förtroende för samhället. De enskilda ska känna sig trygga i att räddningstjänsten kommer till hjälp när en olycka inträffar som den enskilde inte själv kan hantera.
Alarmering och ledning av räddningsinsatser

En utalarmering av en räddningsstyrka initieras vanligtvis av ett 112-samtal via SOS Alarm
men kan också initieras av indikationer i tekniska system, exempelvis automatiska brandlarm. Larmning av en räddningsstyrka kan också ske efter en resursbegäran från en annan
myndighet eller räddningstjänstorganisation.
Larm och ledningsoperatörerna på StorStockholms räddningscentral (SSRC) är de som tar
emot inkommande medlyssningar från SOS Alarm. Larm och ledningsoperatörerna larmar
ut lämpliga resurser efter bedömning av en inträffad händelse, riskbild samt beredskapsläge.
Ledning av räddningsinsatser delas in i systemledning, insatsledning och uppgiftsledning.
Operativ chef på räddningscentralen samt regionens (Stockholm-Uppsala-GotlandNorrtälje) räddningschef i beredskap har det delegerade ansvaret att system- och insatsleda
händelser på Gotland.
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Systemledningen sker i normalfallet på Stor-Stockholms Räddningscentral (SSRC) av den
operativa chefen med stöd från larm och ledningsoperatörerna. Systemledningen syftar
primärt till att strategiskt säkerställa beredskap samt resurssäkra och övervaka pågående
räddningsinsatser i regionen (Stockholm-Uppsala-Gotland-Norrtälje).
Insatsledning sker i normalfallet av en ledningsresurs ute på plats där olyckan har inträffat
och syftar då till att samordna resurser och besluta om inriktning för en enskild insats. En
sådan ledningsresurs finns placerad lokalt på brandstationen i Visby (yttre befäl). Denna
uppgift kan också skötas av räddningscentralen om den operativa chefen anser det nödvändigt eller om den formella kompetensen att vara räddningsledare inte finns på olycksplatsen.
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Uppgiftsledning sköts ute på plats av befälet från den larmade resursen och handlar om
att leda och fördela arbete på plats.
Hur allmänheten informeras och varnas vid allvarliga händelser

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett informations- och varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och i samband med extraordinära händelser. Meddelandet som sänds i radio och tv kan
föregås av samhällets utomhusvarningssystem (tyfoner) som finns i Visby, Slite och Fårösund samt de orter där det finns brandstationer.
113 13, webbsidor och sociala medier

I händelse av en allvarlig händelse är behovet av information oftast omfattande.
VMA är ett viktigt instrument för att snabbt nå ut med information och på så sätt minimera skadorna av en olycka men det finns ibland ett behov av mer utförlig information samt
även ett behov för den enskilde att lämna information till myndigheterna.
Informationsnumret 113 13 används av den som vill få eller lämna information vid olyckor
och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier,
större trafikolyckor, skogsbränder, jordskalv eller andra större störningar i samhället.
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra
ansvariga vid olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av MSB.
Grundinnehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika
områden. Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så
många som möjligt; före, under och efter en händelse.
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Vid en allvarlig händelse kan Region Gotland bistå med information på regionens hemsida
gotland.se samt via Region Gotlands regionupplysning alternativt via upprättat krisinformationsnummer.
Region Gotland använder även sociala medier för att nå ut med information.
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Räddningstjänst under höjd beredskap

I 8 kap. 2§ LSO anges att i syfte att rädda befolkningen och civil egendom från krigets
verkningar ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:
• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
• Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf
ska kunna fullföljas
Region Gotlands organisation för räddningstjänst ska under samma tid vidare delta i åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade samt för befolkningsskydd. Regeringen
kan besluta om höjd beredskap om landet är hotat. Vid ett sådant tillfälle kan även organisationen behöva tillföras ytterligare personal och specialresurser.
När staten ger inriktning samt ekonomiska förutsättningar för planering mot civilt försvar
(inkl räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)) har Region Gotland förmåga att
genomföra planering. Detta sker främst i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen men även men andra berörda verksamheter och aktörer.
Räddningstjänst i träsk (insjö) och till havs

Region Gotland är ansvarig för räddningstjänst i träsk (insjö), vattendrag och kanaler på
Gotland. Östersjön är däremot statligt vatten och därmed statlig räddningstjänst (miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddning). Region Gotland bistår vid behov staten vid genomförandet av statlig räddningstjänst. Det finns dock fem undantag där Region Gotland
har ansvaret för räddningstjänst (se bilaga). Dessa så kallade kommunala vattenområden
och mer detaljerat beskrivna under kapitlet ”Kommunala vattenområden”.
Samverkan

Det komplexa moderna samhället har fört med sig ökade beroendeförhållanden mellan
aktörer från samhällets olika delar. Dessa beroendeförhållanden spänner över olika administrativa gränser och inkluderar relationer mellan exempelvis myndigheter, näringsliv, ideella organisationer, trossamfund och enskilda individer. Samverkan är därför en mycket
viktig del av ett arbetssätt för att nå ett tillfredställande skydd mot olyckor.
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Räddningstjänsten samverkar även aktivt med Region Gotlands övriga förvaltningar och
avdelningar och Region Gotland är drivande i frågor kring skydd mot olyckor samt frågor
rörande sårbarhet, risk- och krishantering, centrala delar i arbetet för en trygg och säker
kommun.
Att förbereda sig för samverkan är också ett sätt att maximera tillgängliga resurser. Region
Gotland har av den anledningen träffat överenskommelser om samverkan med ett antal
organisationer, företag och myndigheter.
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På Gotland finns nedanstående samverkansnätverk etablerade och beskrivna i dokumentet
”Krissamverkan Gotland”:
Krissamverkansråd
Ansvaret för krissamverkansrådet delas av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland. Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för samverkan, samordning
och information inom områdena krisberedskap, krishantering och skydd mot olyckor. Syftet är att vara ett samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom
nämnda områden.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.
GotSam
GotSam är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och hållbart
krishanteringsarbete på Gotland. GotSam AU syftar till att upprätthålla en god myndighetskännedom med nätverk på olika nivåer och skapa förutsättningar för årlig övningsverksamhet samt samordna för relevanta utbildningar. Gemensamma samverkansövningar och
utbildningar genomförs varje år och ansvaret för planering samt genomförande bör växla
mellan de deltagande aktörerna. I GotSam AU ingår företrädare från följande aktörer:
Länsstyrelsen, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
Räddningscentraler

Region Gotland har avtal med Stor Stockholms Räddnings Central (SSRC) då det gäller
utalarmering och ledning av räddningsenheter på Gotland. Det finns två räddningscentraler
i Stockholms län (Stor Stockholms Räddnings Central och Södertörns Räddningscentral).
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Inom Region Gotland ska det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab med beslutsfattare. Tjänsteman i beredskap är sammankallande av Region Gotlands krisledningsorganisation.
Samverkansöverenskommelse

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Samverkansöverenskommelsen mellan räddningstjänsterna knutna till StorStockholms
Räddningscentral ger regionen möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna. Avtalet reglerar samverkan övergripande. Till avtalet
kan knytas underavtal gällande specialresurser t.ex. farliga ämnen, tunga fordon m.fl.
Sjukvårdsrelaterad samverkan

Räddningstjänsten har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som gör att
räddningstjänsten åker på larm om hjärtstopp (IVPA) samt bistår med transport till farbar
väg och assistans vid tunga lyft.
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Oljeskydd och sanering av farliga ämnen

Räddningstjänsten har via avtal med staten möjlighet att avropa nationella förstärkningsresurser från MSB, exempelvis avseende oljeskydd eller indikering och sanering av farliga
ämnen. Dessa resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där
behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
Restvärdesräddning

Räddningstjänsten har ett avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige
AB i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att tillvarata ekonomiska värden efter skador. Detta avtal reglerar även vissa åtgärder som inte föregås av räddningsinsats. Restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på
väg- och spårområde är innehåll som regleras.
Frivilligorganisationer

Betydelsen av frivilliginsatser och individuellt engagemang blir allt viktigare. Region Gotland har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) gäller bandvagnsförare samt sjövärnskåren (SvK).
Andra aktörer
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Räddningstjänsten har även nära samverkan med andra aktörer som innehar resurser för
exempelvis skogsbrandsbekämpning.
Region Gotland och räddningstjänsten har också nära samverkan med bl a Försvarsmakten
då det gäller resurser för hantering av olika händelser.
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Framtidens utmaningar
Omvärlden förändras och det gör också Region Gotland.
Region Gotland och dess räddningstjänst måste ligga i framkant för att möta samhällets
behov av skydd mot olyckor. För att lyckas i arbetet med skydd mot olyckor krävs att all
potential och kunskap som finns tillgänglig används. Detta är något som är möjligt genom
aktiv samverkan både internt inom Region Gotland och externt mot andra myndigheter,
enskilda och näringslivet.
Region Gotland måste kontinuerligt bevaka utvecklingen och proaktivt agera för att förebygga nya och befintliga olyckstyper.
Identifierade utmaningar i framtiden:
•

•
•
•

•

Etableringen av en ny kryssningskaj är något som är positivt för utvecklingen på Gotland och den medför samtidigt fler anlöp till kaj med större kryssningsfartyg och med
gäster som rör sig över hela Gotland
Turistsäsongen – förlängs och antalet besökare ökar varje år
Rekrytering av RiB på vissa orter kommer att medföra fortsatta förändringar i räddningstjänsten operativa inriktning och förmåga
Ökad militär närvaro – det förändrade omvärldsläget har medfört att regeringen beslutat om ökad militär närvaro på Gotland. Det innebär bl a ökad permanent militär bemanning på ön samt ökad övningsverksamhet på hela Gotland.
Urbaniseringen och fokus mot Visby området och några tätorter som kommer att medföra nya utmaningar för räddningstjänsten
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Extrema väderförhållanden
Klimatförändringarna har medfört och kommer sannolikt att medföra förändrade väderförhållanden och de senaste åren har vi kunnat konstatera en ökad förekomst av extrema
väderförhållanden.
Exempelvis:
• Under sommarperioden med risk för omfattande skogsbränder
• Minskad årsnederbörd medför (dricks-) vattenbrist
• Intensiva regnperioder med risk för översvämningar
• Omfattande lågtryck med stormvindar (exvis Gudrun och Per)
Region Gotland måste kontinuerligt utveckla sin förmåga att leverera samhällsservice även
under påfrestningar såsom extrema väderförhållanden och dess konsekvenser.
Likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor
Region Gotland är som kommun stor till ytan. Det är relativt långa avstånd och under
sommarmånaderna har Gotland ett stort antal besökare. Under sommarmånaderna (juniaugusti) har Gotland ca 1 miljon besökare.
Region Gotland ser att en indelning i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är strategiskt lämpligt för att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de skadeförebyggande insatserna. Region Gotland anser därför att det är viktigt att upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid eller RiB) med god skadeavhjälpande och skadeförebyggande förmåga inom dessa områden. Region Gotland upplever dock problem med att re-
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krytera och behålla personal inom en del av dessa. Denna problembild för mindre orter är
nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituationen som råder.
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Region Gotland kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande resurser samt
titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta områden. Region Gotland kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser som kan förebygga olyckor
och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats. Dessa resurser kan utgöras av allt från
Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata aktörer eller andra organisationer och myndigheter som på något sätt kan bidra till att möta hela Region Gotlands
behov av ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor.
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Uppföljning
De övergripande inriktningar och kvalitetsmål som anges i handlingsprogrammet samt de
lokalpolitiska inriktningarna används för upprättandet handlingsprogrammets bilagor för
operativ verksamhet och förebyggande verksamhet.
Uppföljningarna utförs tre gånger per år och rapporteras till ansvarig nämnd tillsammans
med förslag till förändring och styrning. För att på ett tillfredställande sätt följa upp samtliga målsättningar i handlingsprogrammet kommer räddningstjänsten också analysera
genomförda insatser samt använda medborgar- och medarbetarundersökningar.
För att följa upp om likvärdigt skydd i nationellt perspektiv uppnås kommer en jämförelse
med tre likvärdiga kommuner att genomföras under perioden. Dessa kommuner är Västervik, Norrtälje och Motala.
De genomförda insatserna följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet
samt konsekvensutfall. I en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa
upp deras förmåga att förebygga och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av
trygghet och säkerhet.
Region Gotland arbetar med balanserade styrkort som styrmodell och utifrån dessa redovisas varje tertial förvaltningarnas måluppfyllelse.
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Räddningstjänsten gör inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen en årlig verksamhetsplan där olika aktiviteter redovisas och beslutas.
Utifrån denna redovisar räddningstjänsten verksamhetens resultat i delårsrapporter och för
varje år en årsrapport. Dessa sammanställs förvaltningsvis och redovisas till respektive
nämnd.
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Bilaga - Kommunala vattenområden
Översikt över kommunala vattenområden i Region Gotland.
Hamnar och dess gränser i vatten

Bilderna visar avgränsningar inom hamnområden där kommunen svarar för räddningstjänst. I området utanför markeringarna svarar Sjöfartsverket för livräddning och Kustbevakningen för miljöräddning.

Klintehamn

57° 23,4’ N, 18° 11,6 O 73

Insegling
Stora och Lilla Karlsö med sina höga, tvär-branta och ljusa sidor syns långt ut till sjöss. Ön
Utholmen är mycket låg och kal med ett hus och en trädgrupp på öns mittdel. Till handelshamnen går en fyrbelyst farled för max 4,7 m djupgående. Fritidsbåtar skall inte förtöja i
den stora denna period och i all synnerhet under mörker.
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Hamnbeskrivning
Den stora hamnbassängen har färjeläge samt 330 m kaj med 5,0 m djup. Fiske-, gäst- och
småbåtshamnen ligger vid norra hamnpirens nordsida. Djupet är 3,0–2,0 m i området närmast piren men mycket grunt strax utanför babordsmärkena
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Ronehamn

57° 10,4’ N, 18° 29,6’ O 73

Insegling
Från sjön leder två inlopp till Ronehamn. Norra inloppet är fyrbelyst och tillåter 4,0 m
djupgående medan södra inloppet är dagerled för 3,0 m djupgående. Södra farleden kan
vara svårnavigerbar vid nedsatt sikt eftersom om givande land är lågt och saknar kännemärken. Anlöp under mörker bör således ske via norra
inloppet. Vid hård sydlig vind kan besvärande sjöhävning uppstå i hamnen.
Hamnbeskrivning
Hamnen bildas och skyddas av en vågbrytare och en lastpir. Yttre delen av lastpiren nyttjas
främst av handelsfartyg medan övriga delen av hamnbassängen främst används av fiskefartyg.
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Djupet varierar från 4,7–2,4 m. Lastpirens yttre del har 4,7–4,3 m djup.
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Storugns

57° 50,5’ N, 18° 48’ O 731

Insegling
Insegling sker med ledning av ensfyrarna Storugns nedre och övre ens i ca 169°. För navigering i den inre rännan har ett gult styrljus anordnats på fyren Kappelshamn.
Hamnbeskrivning
Hamnen bildas och skyddas av en vågbrytare från vars yttre del en 140 m lång lastningspir,
kaj nr 1, är utbyggd i sydlig riktning. Storugns gamla hamn ligger syd om industrihamnen.
Kalksten och kalkstensprodukter.
LOSSNING: Gasol.
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LASTNING:
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Slite industrihamn (Oceankajen)

57° 42,7’ N 18° 48,6’ O

Insegling
Skorstenarna, silobyggnaderna och vat¬tentornet i Slite är de kännemärken som syns långt
ut till sjöss på norra delen av Gotlands ostkust. Farleden till Slite är fyr-belyst och väl utmärkt
Hamnbeskrivning
Slite Industrihamn utnyttjas även för transporter som inte går till Cementa, tex lossas olja
till kommunens värmekraftverk vid hamnen.
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LASTNING: Cement
LOSSNING: Gips, kol,

olja och sand
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Visby hamn

57° 39’ N, 18°N 17’ O 73, 731

Insegling
För fritidsbåtar utrustade med radiopejl kan angöring vid nedsatt sikt underlättas av radiofyrarna Salthamn och Visby. Vid normal sikt är Visby höga domkyrka, vattentornet med
spetsigt tak, ruiner av kyrkor, murar och torn nordost om stadens goda kännemärken. Fritidsbåt ska vid färjornas ankomst och avgång inte uppehålla sig i inseglingsleden och inte
heller manövrera på så sätt att nyttotrafiken störs.
Ankringsförbud
Förbud mot ankring, icke militär dykning, fiske från båt samt fiske med förankrade redskap
gäller inom vattenområdet utanför Visby. Gränser, se sjökort.
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Fartbegränsning
Högst 5 knop inom hamnområdet.
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