Byggnadsnämnden

Kallelse
BN 2016/10270

Sammanträdesdatum 2017-03-08
Sekreterare Jennifer Medin

Kallelse till byggnadsnämndens sammanträde
8 mars 2017, klockan 09.00–14.30
Konferensrum Bornholm

Föredragningslista
Förslag på justerare: Tore Tillander

Ärende

Kommentar

1

Förvaltningschefens Information (Inga handlingar)

2

Månadsrapport Februari 2017 (Inga handlingar)

Johan Åberg
Martin Ekepil
Ringelid

3

Strategisk plan och budget 2018-2020 – Delegation (Inga handlingar)
Martin Ekepil
Ringelid

4

Statistik enhet bygg – Information (Inga handlingar)

5

Lansering av e-tjänsten – Information (Inga handlingar)

Bo Eriksson
Märta Syrén

6

7
8

Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering Byggnadsnämndens åtgärder
BN 2017/364

Martin Ekepil
Ringelid

Remiss.Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
BN 2017/311

Gunnar Gustafsson

Remiss: Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud - Information
BN 2017/66

Christian Hegardt

9

Remiss från Justitieombudsmannen (JO): Yttrande om handläggning i ärende BN
2015/6495
BN 2017/17

Johan Åberg

10

Yttrande ang. vindkraftanläggning i socknarna Tingstäde, Hangvar, Lärbro och
Othem (Forsviden Vind AB)
BN 2014/6027

Gunnar Gustafsson

11

Riktlinjer PBL - Avstånd från djurhållning
BN 2015/6168

Gunnar Gustafsson

FÅRÖ VINOR 1:49 – detaljplan (Inga handlingar med hänvisning till PuL)
PLAN.2004.42012

Monica Tingström

13

VISBY TELEFONEN 9 - Begäran om planbesked
BN 2016/10197

Christian Björkman

14

VISBY RENEN 4 - Begäran om planbesked för upprättande av detaljplan
BN 2016/9561

Christian Björkman

15

VISBY JÄRNVÄGEN 4 - Upprättande av detaljplan - samråd
BN 2012/1101

Sara Lindh

12

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Byggnadsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2017-03-08

Ärende
16

Kallelse
BN 2016/10270

Kommentar

VISBY PIPDÅNEN 5 och 6 - Upprättande av detaljplan - samråd
BN 2013/1866

Sara Lindh

17

VISBY BACKEN 1 - Nybyggnad av gårdshus med garage
BN 2016/8846

Annie Lovén

18

VISBY HYPOTEKET 1 - Tillbyggnad av restauranglokal med paviljong (Donners
Brunn) (Inga handlingar med hänvisning till PuL)
BN 2017/360

19

GRÖTLINGBO NORRKVIE 2:1 - Ändrad användning från verkstad till fritidshus
BN 2014/2684 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

20

NÄS SKÅLS 1:22 - Nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus
BN 2016/1175 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

21

SUNDRE VÄNNES 1:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
BN 2015/6783 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

22

BUNGE UTBUNGE 1:20 - Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
BN 2016/1040 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Mikael Westberg

23

ÖSTERGARN FALHAMMARS 1:27 - Nybyggnad av fritidshus
BN 2016/9631 (Inga handlingar med hänvisning till PuL)

Niclas Martinsson

24

Medborgarförslag. Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken
BN 2016/1306

Gunnar Gustafsson

25

Kostnadsförslag studieresa Linköping - Information (Inga handlingar)

Annie Lovén

Johan Åberg
26

Anmälningsärenden – Delegationsbeslut
(Inga handlingar med hänvisning till PuL)
BN 2016/9847

27

Diverse skrivelser (Inga handlingar)

28

Övriga frågor

Karl-Allan Nordblom
Ordförande

2 (2)

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling
och effektivisering
Martin Halldén
Jenny Nordqvist
Januari 2017

Region Gotland

Innehållsförteckning
1.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer ................ 2

2.

Inledning .................................................................................... 4

2.1.

Bakgrund ........................................................................................................ 4

2.2.

Revisionsfråga ................................................................................................ 4

2.2.1.

Revisionskriterier ...........................................................................................................4

2.2.2.

Kontrollmål .....................................................................................................................4

2.3.

Avgränsning.................................................................................................... 5

2.4.

Revisionsmetod .............................................................................................. 5

3.

Bakgrund till direktiv .................................................................. 6

3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering.................................................... 6

3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år .......................................................... 7

4.

Iakttagelser ................................................................................. 9

4.1.

Centrala riktlinjer ........................................................................................... 9

4.1.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering ..................................................................9

4.1.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år .........................................................................9

4.2.

Struktur och systematik ................................................................................11

4.2.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering ................................................................ 11

4.2.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år....................................................................... 11

4.3.

Kalkyler......................................................................................................... 12

4.3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering ................................................................ 12

4.3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år ....................................................................... 12

4.4.

Beredning i nämnd ....................................................................................... 13

4.4.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering ................................................................ 13

4.4.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år ....................................................................... 13

4.5.

Rapportering till RS och RF ......................................................................... 15

4.5.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering ................................................................ 15

4.5.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år ....................................................................... 15

5.

Revisionell bedömning...............................................................17

5.1.

Avstämning mot kontrollmål ....................................................................... 17

5.1.1.

Bedömning av kontrollmål 1 ........................................................................................ 17

5.1.2.

Bedömning av kontrollmål 2 ....................................................................................... 18

5.1.3.

Bedömning av kontrollmål 3 ....................................................................................... 19

5.1.4.

Bedömning av kontrollmål 4 ...................................................................................... 20

5.1.5.

Bedömning av kontrollmål 5 ....................................................................................... 21

5.2.

Svar på revisionsfråga .................................................................................. 22

5.3.

Rekommendationer ...................................................................................... 22

Januari 2017
Region Gotland
PwC

1 av 23

1.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:


Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att nämnder och styrelsen inte fullt
ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling
och effektivisering under perioden 2011-2016.
Vår bedömning är vidare att nämnderna och styrelsen i allt väsentligt har arbetat på
ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under
2015 och 2016.
Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
fem kontrollmålen.
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:


Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.



Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.



Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.



Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en
genomlysning av dessa.



Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
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Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.



Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Regionfullmäktige har under ett antal år lämnat direktiv till nämnderna att arbeta
med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med
bibehållen kvalitet. Detta direktiv har fullmäktige också lämnat till nämnderna i
Strategisk plan och budget för 2016-2018. I fortsättningen benämns detta direktiv
Verksamhetsutveckling och effektivisering.
Utöver detta direktiv har också fullmäktige gett nämnderna i uppdrag att ge förslag
på förändringar i utbud och på effektiviseringar. Tidsperspektivet skulle vara att
arbetet skulle sättas igång 2016 och ge effekt under 2017 och 2018. Förslag skulle
lämnas i februari 2016. I fortsättningen benämns detta direktiv Besparingsuppdrag
170 mnkr på tre år.
Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska situation har revisorerna i sin
väsentlighet- och riskanalys prioriterat en granskning av detta område.

2.2.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


2.2.1.

Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av fullmäktigebeslut, riktlinjer och övriga beslut avseende
de av fullmäktige lämnade direktiven.

2.2.2.

Kontrollmål

Utifrån revisionsfrågorna har följande fem kontrollmål formulerats:







Nämnderna har erhållit tydliga centrala riktlinjer för hur arbetet ska
bedrivas.
Nämnderna har skapat en struktur och systematik och åtgärdsförslagen är
grupperade i olika kategorier (exempelvis: produktivitetsförbättring,
minskad kvalitetsnivå, utbudsminskning).
Kalkyler har tagits fram rörande de ekonomiska effekterna.
Förslagen har beretts inom nämnderna.
Rapportering har skett till regionstyrelse och regionfullmäktige.
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2.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsen och samtliga nämnder
utom hälso- och sjukvårdsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och
patientnämnden.

2.4.

Revisionsmetod

Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med:








Regiondirektör, två koncerncontroller och kvalitetssamordnare,
ledningskontoret
Förvaltningschef och kvalitetssamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef och ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och ekonomichef,
serviceförvaltningen
Förvaltningschef och kvalitetschef, socialförvaltningen
Förvaltningschef och verksamhetsutvecklare, teknikförvaltningen
Förvaltningschef, utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Studier av protokoll/beslut, åtgärdsförslag och kalkyler har genomförts.
Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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3.

Bakgrund till direktiv

I granskningen undersöks två olika direktiv som har bäring på arbete med
effektivisering, verksamhetsutveckling och minskat utbud. Bakgrunden till dessa
förklaras nedan.
Under 2016 har arbetet med Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år varit
nämndernas främsta fokus.

3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

”Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.”
Regionen har sedan 2011 arbetat med balanserad styrning och styrkort. Inom
ramen för arbetet med styrkorten har fokus bland annat legat på verksamhetsutveckling och effektivisering. Detta arbete har främst fångats upp inom ett av de
fem perspektiven i regionens styrkort, nämligen processperspektivet. I regionens
Strategiska plan och budget för 2016 står nedanstående i kapitlet Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna:
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Fokus ska vara på att ta
fram och redovisa målnivåer för verksamhetens produktivitet, kvalitet och
kostnader. Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i
jämförelse med andra kommuner, landsting samt nationella mål.
Detta har även tydliggjorts i direktiv tillsammans med ett antal andra direktiv:


Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2016 års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat
är lågt.



Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för
effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att
undvika suboptimering.



Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet.



Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet.



Budgetdisciplinen ska hållas.
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Regionen skulle se över styrmodellen med balanserad styrning inför den nya
mandatperioden med start 2015. Detta arbete försenades, och beslut om ny
styrmodell togs våren 2016. Detta har gjort att direktivet Verksamhetsutveckling
och effektivisering har förlängts att gälla även för 2015 och 2016. I den nya
styrmodellen är perspektivet processer borttaget och därmed också direktivet.
Direktivet har i praktiken fungerat som ett förhållningssätt i budgetarbetet för
nämnderna, där det övergripande målet har varit att ta fram sin budget inom givna
ekonomiska ramar.

3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

”Nämnderna får i uppdrag att ge förslag på förändringar i utbudet och
effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att arbetet ska inledas 2016 och ge
effekt under 2017 och 2018. Förslag ska arbetas fram under hösten 2015 och
lämnas till ledningskontoret i februari 2016 enligt kommande anvisningar.”
Mot bakgrund av ett besvärligt ekonomiskt läge fattade regionfullmäktige beslut om
detta direktiv i juni 2015, i anslutning till att beslut togs om Strategisk plan och
budget för 2016-2018. Beslutet i regionfullmäktige i juni 2016 omfattade ett
besparingsuppdrag på 170 mnkr under perioden 2017-2019.
Besparingsuppdraget gavs som ett uppdrag tillsammans med ett antal andra
uppdrag:


Regionstyrelsen får i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en
genomlysning enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys och
ekonomistyrning. Analysgruppen ska arbeta under hösten 2015 och rapport
med åtgärdsförslag ska redovisas till regionstyrelsen i februari 2016.



Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och prioritera nämndernas
förslag till förändringar tillsammans med åtgärdsförslag från SKL:s
analysgrupp och ge ett samlat förslag på åtgärder till regionfullmäktige i juni
2016.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en
analys av gränssnittet mellan de två nämndernas uppdrag kring styrningen
av hälso- och sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och
överenskommelser.

Arbetsgången med Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år har varit:


Juni 2015: Beslut i regionfullmäktige om direktiv om besparingsuppdrag



September 2015: En krisgrupp tillsattes med anledning av
besparingsuppdraget.



Februari 2016: Förslag på förändringar togs i respektive nämnd och
lämnades till ledningskontoret inför budgetberedning 2017.
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Juni 2016: Beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019. I beslutet
tydliggjordes att ramarna skulle minskas med 170 mnkr under perioden
2017-2019 och hur detta skulle fördelas mellan nämnderna.



September 2016: Nämnderna återrapporterar till ledningskontoret hur man
avser att genomföra uppdraget.



November 2016: Beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019,
inklusive återrapportering till regionfullmäktige hur uppdragen har
hanterats i nämnderna.



December 2016: Beslut om internbudget i respektive nämnd där
nerdragningen är inarbetad.

Beslut om besparingar per nämnd 2017-2019 (mnkr) är följande:
2017

2018

2019

Totalt

27,0

17,0

9,0

53,0

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

5,0

7,5

7,5

20,0

Tekniska nämnden, fastighetsförvaltning

3,0

3,0

1,0

7,0

Byggnadsnämnden

2,5

1,5

1,5

5,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1,5

1,5

1,5

4,5

Kultur- och fritidsnämnden

3,0

5,0

7,0

15,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5,0

3,0

5,0

13,0

16,0

6,0

15,0

37,0

0

7,5

7,5

15,0

63,0

52,0

55,0

170,0

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning
Summa

Regionfullmäktige har inte beslutat om några riktade besparingar för socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa nämnder ska hålla budget,
vilket i praktiken innebär att de behöver jobba med besparingar i verksamheten.
Efter beslut om Strategisk plan och budget i juni 2016 kvarstod ett antal poster där
beslut var taget på en övergripande nivå, men där ledningskontoret skulle
återkomma med förslag på hur nämndernas budgetramar skulle justeras. Vid
sakgranskning framkom att regionfullmäktige i november 2016 beslutade att
justera beloppen avseende BUN och GVN i ovanstående tabell. Skälet var att
ytterligare resurser behövde föras över till HSN och SON redan 2017. För BUN och
GVN innebar justeringen att sparkraven flyttades från 2018 till 2017.
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4.

Iakttagelser

4.1.

Centrala riktlinjer

4.1.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Arbetet med detta direktiv har främst hanterats som ett övergripande förhållningssätt som nämnderna ska ha när de arbetar med sin budget för kommande år. Detta
utifrån att regionen inte har haft möjlighet att kompensera nämnderna för alla
kostnadsökningar beroende på demografi, löne- och prisutveckling. Målet har varit
att nämnderna ska få ihop en realistisk budget.
Direktivet beskrivs inom kapitlet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
regionens Strategiska plan och budget. Inom kapitlet beskrivs hur arbetet med
verksamhetsutveckling och effektivisering ska bedrivas inom perspektivet
processer. Utifrån detta fastställde nämnderna sina styrkort för perioden 20112015.
I styrkortet (i perspektivet processer) skulle nämnderna arbeta med målnivåer för
verksamhetens kvalitet, produktivitet och kostnader. I intervju med regionens
ekonomiavdelning på ledningskontoret framkommer att det har varit svårt att hitta
bra nyckeltal för att mäta produktivitet.
I praktiken har direktivet hanterats inom ramen för det ordinarie årshjulet för
budget- och uppföljningsprocessen. Nämnderna har erhållit stöd i hur arbetet ska
bedrivas genom att anvisningar och mallar har getts ut till:


Strategisk plan och budget under våren



Internbudget under hösten



Årsredovisning och bokslut under hösten

Även nämndernas styrkort har under perioden 2011-2015 redovisats i gemensamma
mallar. För det nya styrsystemet pågår en utveckling av mallar och riktlinjer.
De intervjuade gjorde ingen koppling mellan direktivet och processperspektivet i
styrkorten.

4.1.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Region Gotland skapade under 2015 en politisk krisgrupp under ledning av
regionstyrelsens ordförande. Krisgruppen fick i uppdrag av regionstyrelsen att ta
fram åtgärder för att långsiktigt minska de budgeterade nettokostnaderna.
Krisgruppen levererade en slutrapport i maj 2016, där de presenterade en
inriktning för besparingar på 200 mnkr under 2017-2019. I rapporten
presenterades förslag till besparingsuppdrag per nämnd. Beloppen reviderades i
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samband med beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019 i juni 2016.
Därefter inleddes förvaltningarnas arbete med att realisera besparingarna.
Krisgruppen upplöstes efter att slutrapporten hade levererats. Andra grupperingar,
ibland benämnda krisgrupper, har därefter skapats inom de olika nämnderna.
Vid intervjuer framkommer att förvaltningarna har upplevt att den centrala
styrningen i samband med genomförande direktivet har varit tydlig såtillvida att
budskapet om att besparingar ska göras är tydligt. Det har fattats tydliga politiska
beslut om hur stora besparingar som ska göras på de olika nämnderna.
Styrningen upplevs å andra sidan som svag då nämnderna inledningsvis exempelvis
inte fick någon ram för hur mycket som skulle sparas. Under processens gång har
beloppens storlek förtydligats. Nämnderna har inte fått några preciserade
anvisningar, riktlinjer eller mallar för hur effektiviseringen ska göras, vilken
verksamhet som ska omfattas eller vilket utbud som ska prioriteras respektive
minska.
Samtidigt framförs i intervjuerna att direktivet ständigt har varit på ledningsgruppens agenda, och att man där är överens om vikten av fokus på direktivet.
Vid intervju med ledningskontoret och serviceförvaltningen framkommer att det
var en medveten strategi från krisgruppen att inledningsvis gå ut med ett brett
direktiv som innebar att förvaltningarna skulle inventera vilka olika möjligheter
som fanns inom sina verksamheter att hitta besparingar genom utbudsminskningar. Att redan inledningsvis ge besked om hur stora belopp var och en
skulle spara riskerade att begränsa arbetet. Att sätta sparbetingens storlek i
förhållande till nämndens storlek (till exempel budgetomslutning eller antal
anställda) uppfattades som begränsande. I ett senare skede i processen har dock
effektiviseringskravets storlek fastställts för respektive nämnd.
Det stöd förvaltningarna har fått från serviceförvaltningen upplevs olika. Det
framförs bland annat i intervjuerna att det centrala stödet vad gäller ekonomstöd
har försvårats av att det under en tid har varit stor omsättning på ekonomer på
serviceförvaltningen.
Koncernledningsgruppen har fungerat som en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp. Gruppen har haft två särskilda möten under hösten 2016 kring
besparingsuppdraget varav ett möte tillsammans med samtliga nämndsordföranden. Frågan har också funnits med på koncernledningsgruppens agenda
vid ett flertal tillfällen under året.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upplevt en viss svårighet i genomförandet av
sitt besparingsuppdrag, då det behövde synkroniseras med arbetet med en översyn
av politiker- och förvaltningsorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten
som skulle genomföras av regionstyrelsen. Förvaltningschef och nämndsordförande
har dock löpande varit informerade om regionstyrelsens arbete.
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4.2.

Struktur och systematik

4.2.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Det har inte skett någon strukturerad återredovisning av direktivet till
regionstyrelse och regionfullmäktige i termer av vidtagna åtgärder och vilka
ekonomiska effekter dessa har fått. Det har inte ställts några sådana krav från
ledningskontoret.
Vid intervjuer framkommer dock att det på tjänstemannanivå har varit en ständigt
pågående dialog kring möjligheter till effektivisering i verksamheterna. De
intervjuade representanterna för förvaltningarna framför även att nämnderna i sitt
årliga budgetarbete har genomfört effektiviseringar i och med att man inte har fått
full kompensation för demografi, löne- och prisökningar.
Därtill framkommer det vid sakgranskning att en indirekt uppföljning av direktivet
sker i samband med den årliga kvittensen av årets budget, som genomförs vid ett
möte mellan regionstyrelsens ordförande, nämndsordförande, regiondirektör,
ekonomidirektör och förvaltningschef.

4.2.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Nämnderna har grupperat sina respektive åtgärdsförslag enligt följande:
Nämnd
TN
RS
GVN
KFN
SON
BN
MHN
BUN

Produktivitets- Minskad
förbättring
kvalitetsnivå
X
X
X

Utbudsminskning
X
X
X
X
X

Intäktsökningar
X

Gruppering
saknas

X
X
X

Tekniska nämndens (TN) åtgärder är tydligt grupperade i utbudsminskning,
intäktsökningar och produktivitetsförbättringar (kallade ”Effektiviseringar”). Ett
antal förslag är kategoriserade som ”Övrigt” och berör bland annat skolor,
parkskötsel och en bilpool. Det lyfts fram att dessa åtgärder berör andra
nämnder/förvaltningar och att de innebär en besparings/effektiviseringspotential.
En tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen 2016-02-24 berör regionstyrelsen
(RS) och innehåller åtgärder grupperade som utbudsminskning och produktivitetsförbättring. I det underliggande materialet framkommer att besparingsförslagen är
grupperade efter ett flertal typer, bland annat utbudsminskning och effektivisering.
Såväl gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) som kultur- och
fritidsnämndens (KFN) åtgärder innebär uteslutande utbudsminskningar,
exempelvis av bibliotek, utbildningsutbud och ishallar. Detsamma gäller
socialnämndens (SON) vars åtgärder är inte heller grupperade; i protokoll från
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nämndens möte 2016-02-10 framkommer att besparingarna enbart handlar om
utbudsminskning såsom avveckling och avgränsning av insatser och verksamhet.
Byggnadsnämndens (BN) samt miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN) förslag är
inte grupperade enligt ovan angivna kategorier, men det framkommer i protokoll
(2016-02-24 och 2016-02-25) att åtgärderna handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar genom mer ändamålsenliga taxor, en effektivisering av
förvaltningens organisation samt utveckling av www.gotland.se.
Av protokoll från barn- och utbildningsnämndens (BUN) arbetsutskott 2016-02-17
framkommer fyra åtgärdsförslag. Förslagen saknar gruppering, men berör
produktivitetsförbättring och utbudsminskning.

4.3.

Kalkyler

4.3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Det har inte funnits några kalkyler att ta del av inom ramen för detta direktiv.

4.3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

I barn- och utbildningsnämndens internbudget 2017 finns en sammanställning
över besparingsåtgärder på 16 miljoner kronor. Besparingsåtgärderna handlar
bland annat om att stänga förskolor och att minska grundbelopp eller ramar för
olika skolformer. Det saknas dock kalkyler som tydliggör hur beloppet har räknats
fram för exempelvis särskolan, vars ram ska minskas med 200 tkr. Vid intervju
framkommer att man främst har utgått från historiska ekonomiska data och senast
prognostiserade utfall.
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens internbudget 2017 framkommer
besparingar på totalt 5 miljoner kronor för 2017. Besparingarna berör
grundbeloppet för gymnasiet och dess utbud, ramen för folkhögskolan (avseende
vuxenutbildning) samt upphandlad vuxenutbildning. Internbudgeten innehåller
beräkningar gällande grundbeloppet på gymnasiet och en hänvisning till GVN 201512-02 som då beslut fattades om avveckling av gymnasieskolans utbildningsutbud
2016/2017. Vid intervju framkommer att man främst har utgått från historiska
ekonomiska data och senast prognostiserade utfall.
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2017 innehåller besparingar på cirka 3,9
miljoner kronor för 2017. Besparingarna innebär såväl nedläggningar som
nedskärningar av verksamhet samt intäkter (höjda badavgifter). Närapå hälften av
besparingarna är en effekt av beslut som fattades 2016. Förvaltningens beräkningsunderlag är omfattande och en konsekvensanalys har gjorts avseende flera
besparingsåtgärder.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en gemensam kalkyl
där det tydligt framgår hur effektiviseringar i form av nytt timpris, ny taxemodell
samt ökad effektivitet har räknats fram.
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Socialnämnden har upprättat en handlingsplan med effektiviseringar nedbrutet på
respektive åtgärd. Det framkommer dock inte hur de olika effektiviseringarna har
räknats fram.
Tekniska nämnden har inga nedtecknade kalkyler. Bedömningen har istället gjorts
utifrån historiska fakta. I de fall en verksamhet avvecklas helt har budgeterat belopp
för 2016 använts som underlag.
Regionstyrelsen har en tydlig kalkyl för effektivisering, kvalitetssänkning och
utbudsminskning avseende serviceförvaltningen.

4.4.

Beredning i nämnd

4.4.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Nämnderna har som beskrivits tidigare arbetat med direktivet inom ramen för det
ordinarie budgetarbetet. Nämnderna har där årligen i februari/mars tagit beslut om
nämndens underlag till regionens Strategiska plan och budget för kommande
treårsperiod. Nämnderna har även årligen (i normalfallet i november) beslutat om
internbudget för kommande år där effektiviseringar ska ha inarbetats. Nämnden
har därtill beslutat om dess styrkort med tillhörande framgångsfaktorer, målnivåer
och mätningar.

4.4.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Vid granskning av nämndsprotokoll och vid intervjuer framkommer att det har
pågått och pågår ett gediget arbete på nämnds- och förvaltningsnivå för att
åstadkomma effektiviseringar och/eller utbudsminskningar.
Vid intervjuer uttrycker förvaltningarna att de har kommit olika långt i processen
och uttrycker olika grader av möjlighet att nå sitt mål. Flera förvaltningar efterlyser
en politisk riktning och ambition som stöd i arbetet. Vid intervjuer med exempelvis
kultur- och fritidsförvaltningen framkommer därtill att ett nämndöverskridande
arbete hade möjliggjort effektiviseringar kring exempelvis lokalförsörjning och
administrativt stöd på kommunnivå.
Arbetet med att ta fram effektiviseringsåtgärder och utbudsminskningar har skett
inom respektive nämnd. Hur det konkreta arbetet har sett ut varierar mellan
nämnderna;


Inom teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har särskilda
arbetsgrupper tillsatts för att ta fram åtgärdsförslag. Inom kultur- och
fritidsnämnden har arbetsgruppen via förvaltningschefen även haft i
uppdrag att förankra åtgärderna inom förvaltningen.



Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (avseende barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) har
det inte funnits någon särskild gruppering för att ta fram förslag.
Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten.
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Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat själva
med att ta fram förslag. Förslagen har därefter presenterats för respektive
nämnd(er).

I nämndsprotokoll från februari 2016 framkommer följande beslut:


Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-17: Beslut att godkänna underlaget
för besparingar och överlämna detta till RS för vidare behandling och beslut
av RF.



Byggnadsnämnden 2016-02-03: Beslut att återremittera ärendet
(Strukturella besparingar) till förvaltningen för vidare handläggning.
Byggnadsnämnden gav arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-02-17: Beslut att fastställa
förlag till strukturella anpassningar om totalt 6 391 000 kr för 2017-2018.



Kultur och fritidsnämnden 2016-02-09: Beslut att godkänna underlag för
besparingar samt skicka vidare till RS för vidare behandling och beslut i RF.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-09: Beslut att återremittera
ärendet (Strukturella besparingar) till förvaltningen för vidare
handläggning. Nämnden beslutade även att ge ordförande delegation att
tillsammans med förvaltningen fastställa underlag till besparingsuppdrag
2016-2018 (inför 24 februari 2016).



Socialnämnden 2016-02-10: Förvaltningen redovisade möjliga kostnadsminskningar utifrån slutsatser från nämndens ekonomigrupp.
Förvaltningen hade kommenterat ekonomigruppens förslag utifrån
ekonomiska effekter, men även utifrån perspektiven brukare, medarbetare
och processer. Förslagen hade diskuterats i förvaltningsledning, på
avdelningsnivå och i vissa fall även på enhetsnivå. Frågor hade även
diskuterats med brukarorganisationer.



Tekniska nämnden 2016-02-17: Förvaltningen lämnade besparingsförslag i
skrivelsen Förslag på åtgärder, syftande för att sänka nettokostnaderna,
enligt uppdrag från ”Besparingsuppdrag 2016-2018, RF 150615 § 181.” I
förvaltningens skrivelse fanns kommentarer till åtgärderna. Tekniska
nämnden överlämnade förvaltningens förslag och majoritetens tillägg till
besparingar och effektiviseringar till regionstyrelsen.

I protokoll från fyra nämndsammanträden i september och oktober framkommer
beslut att skicka underlag för redovisning till regionstyrelsen/ledningskontoret:


Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20: Beslut att skicka tjänsteskrivelse till RS/ledningskontoret som nämndens redovisning av uppdraget
kring besparingar. Förvaltningen gavs i uppdrag att genomföra en fördjupad
utredning avseende samlad skoldag.
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Byggnadsnämnden 2016-10-05: Beslut att godkänna handlingsplan för
besparingsuppdrag på totalt 10 miljoner fördelad på 4 miljoner 2017, 3
miljoner 2018 och 3 miljoner 2019. Nämnden uppmanade förvaltningen att
tidsätta de olika delprojekten.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-23: Beslut att skicka
tjänsteskrivelse till RS/ledningskontoret som nämndens redovisning av
uppdraget kring besparingar.



Kultur och fritidsnämnden 2016-09-20: Beslut att godkänna redovisningen
av uppdraget och skicka vidare detta till RS för behandling i samband med
budgetavstämning. Det framkommer också att nämnden har återupptagit
arbetet med en ekonomisk grupp vilken i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetar med besparingsuppdraget.



Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-10-04: Delegationsbeslut att godkänna handlingsplan för besparingar gällande
samhällsbyggnadsförvaltningen. På nämndens möte 2016-10-25 fattades
beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad projektplan för
tidssättning av delprojekten.

Regionstyrelsens uppdrag att spara i sin egen förvaltning har presenterats på
regionstyrelsens arbetsutskott 2016-10-13 – 14, samt på regionstyrelsen 2016-1027.

4.5.

Rapportering till RS och RF

4.5.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Nämnderna har beslutat om nämndens underlag till Strategisk plan och budget i
februari/mars årligen. Underlaget har använts av ledningskontoret i
regionstyrelsens budgetberedning för regionens övergripande Strategiska plan och
budget. Nämndernas underlag till Strategisk plan har i sin helhet gått med till
regionfullmäktige i juni i samband med beslut om Strategisk plan och budget.
Någon specifik återredovisning av vidtagna åtgärder med anledning av direktivet
har inte gjorts.

4.5.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Nämnderna fick i uppdrag att lämna underlag till ledningskontoret i februari 2016.
Samtliga nämnder gjorde detta. Regionstyrelsen använde detta som underlag till
framtagande av Strategisk plan och budget 2017-2019 i juni 2016, vilken beslutades
av regionfullmäktige samma månad. Inom ramen för detta beslut fick nämnderna i
uppdrag att inför budgetavstämningen återkomma med en lägesrapport av
respektive uppdrag till ledningskontoret. Rapporten återfinns som informationsunderlag i ärendet Strategisk plan och budget 2017-2019 på regionstyrelsens
sammanträde 2016-10-27. Information om samtliga nämnders internbudgetar kom
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till regionfullmäktige i december 2016. Varje nämnds budget är en konsekvens av
beslutade besparingar.
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5.

Revisionell bedömning

5.1.

Avstämning mot kontrollmål

5.1.1.

Bedömning av kontrollmål 1

Har nämnderna erhållit tydliga centrala riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Riktlinjerna som gavs i Strategisk plan
och budget har varit av generell karaktär. Det finns dokument, till exempel
Strategisk plan för verksamhetsutveckling, som ger stöd till nämnderna i sitt arbete
med sina styrkort. Det har även tagits fram anvisningar och mallar för nämndernas
underlag till regionens Strategiska plan och budget.
Ambitionerna att kunna redovisa mätningar avseende produktivitet och effektivitet
i verksamheterna var höga när styrkorten formulerades. Det har dock inte ställts
krav på en strukturerad återredovisning av direktivet, varför det är svårt att bedöma
om önskade effekter har uppnåtts.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Utifrån förutsättningen att det skulle göras
en bred analys av möjligheter till besparingar är det rimligt att inga belopp per
nämnd gavs inledningsvis.
Riktlinjerna kunde dock ha varit tydligare avseende vilka typer av besparingar som
skulle prioriteras. Den redovisning av nämndernas förslag som vi har tagit del av är
inte enhetligt utformad mellan nämnderna, med fastställda mallar, vilket gör det
svårt att bedöma om det har funnits någon nämndövergripande dialog, och om alla
nämnder har gjort sin analys utifrån samma förutsättningar.
Bedömning: Delvis uppfyllt
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5.1.2.

Bedömning av kontrollmål 2

Har nämnderna skapat en struktur och systematik och är åtgärdsförslagen
grupperade i olika kategorier?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Struktur för redovisning av direktivet
har till del funnits inom ramen för arbetet med nämndernas styrkort. Ingen specifik
återredovisning har gjorts eller efterfrågats i nämndernas budgetar avseende
effektiviseringar.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämnderna har inte använt sig av en
gemensam struktur vid redovisning av sina förslag, vilket gör det svårt att bedöma
om nämnderna har gjort sina analyser utifrån liknande förutsättningar. Har
exempelvis de nämnder som inte har redovisat några möjligheter att ta in mer
intäkter analyserat detta?
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Delvis uppfyllt

BUN

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar.
Delvis uppfyllt

GVN

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och utbudsminskning.
Delvis uppfyllt

KFN

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Delvis uppfyllt

MHN

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Delvis uppfyllt

SON

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar.
Delvis uppfyllt

RS

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Uppfyllt

TN

Ja, åtgärder är grupperade i tre kategorier.
Uppfyllt
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Ja, åtgärder är grupperade i tre kategorier.
Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Delvis uppfyllt

5.1.3.

Bedömning av kontrollmål 3

Har kalkyler tagits fram rörande de ekonomiska effekterna?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Arbetet har bedrivits inom ramen för
det ordinarie budgetarbetet. Några specifika kalkyler har som regel inte redovisats
inom ramen för nämndernas budgetförslag.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Se tabell nedan.
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Uppfyllt

BUN

BN och MHN har en gemensam kalkyl där det tydligt framgår hur
effektiviseringar har räknats fram.
Delvis uppfyllt

GVN

I internbudget 2017 finns en sammanställning över besparingsåtgärder
på 16 miljoner kronor. Det saknas kalkyler som tydliggör hur beloppen
har räknats fram. Vid intervju framkommer att man främst har utgått
från historiska ekonomiska data och senast prognostiserade utfall.
Uppfyllt

KFN

I internbudget 2017 framkommer besparingar på totalt 5 miljoner kronor
för 2017. Internbudgeten innehåller beräkningar gällande grundbeloppet
på gymnasiet och dess utbildningsutbud 2016/2017. Vid intervju
framkommer att man främst har utgått från historiska ekonomiska data
och senast prognostiserade utfall.
Uppfyllt

MHN

Internbudget 2017 innehåller besparingar på cirka 3,9 miljoner kronor
för 2017. Närapå hälften av besparingarna är en effekt av beslut som
fattades 2016. Beräkningsunderlaget är omfattande och en
konsekvensanalys har gjorts avseende flera besparingsåtgärder.
Uppfyllt

SON

BN och MHN har en gemensam kalkyl där det tydligt framgår hur
effektiviseringar har räknats fram.
Ej uppfyllt

RS

SON har upprättat en handlingsplan med effektiviseringar. Det
framkommer dock inte hur de olika effektiviseringarna har räknats fram.
Uppfyllt
RS har en tydlig kalkyl för effektivisering, kvalitetssänkning och
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TN

utbudsminskning avseende serviceförvaltningen.
Delvis uppfyllt
TN har inga nedtecknade kalkyler. Bedömningen har gjorts utifrån
historiska fakta. I de fall en verksamhet avvecklas helt har budgeterat
belopp för 2016 använts som underlag.

Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Delvis uppfyllt

5.1.4.

Bedömning av kontrollmål 4

Har förslagen beretts inom nämnderna?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Arbetet har bedrivits inom ramen för
det ordinarie budgetarbetet. Nämnderna har beslutat om underlag för strategisk
plan och budget samt internbudget årligen, där eventuella effektiviseringsförslag
har arbetats in.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämnderna har berett sina förslag såväl
under våren som hösten 2016.
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Uppfyllt

BUN

Förslag har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter
presenterats för nämnden. BN fattade beslut i ärendet 2016-02-03 och
2016-10-05.
Uppfyllt

GVN

Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten. BUN fattade beslut i
ärendet 2016-02-17 och 2016-09-20.
Uppfyllt

KFN

Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten. GVN fattade beslut i
ärendet 2016-02-17 och 2016-09-23.
Uppfyllt

MHN

Inom kultur- och fritidsförvaltningen har en särskild arbetsgrupp tillsatts
för att ta fram åtgärdsförslag. Arbets-gruppen har även haft i uppdrag att
förankra åtgärderna inom förvaltningen. KFN fattade beslut i ärendet
2016-02-09 och 2016-09-20.
Uppfyllt

SON

Förslag har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter
presenterats för nämnden. MHN fattade beslut i ärendet 2016-02-09,
2016-10-04 och 2016-10-25.
Uppfyllt
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RS

Förslag har tagits fram av förvaltningen och därefter presenterats för
nämnden. SON fattade beslut i ärendet 2016-02-10.
Uppfyllt

TN

Förslag har tagits fram av ledningskontoret och serviceförvaltningen och
har därefter presenterats på regionstyrelsen i september. Redovisningen
har varit underlag för beslut om Strategisk plan och budget på RS 201610-27.
Uppfyllt
Inom teknikförvaltningen har en särskild arbetsgrupp tillsatts för att ta
fram åtgärdsförslag. TN fattades beslut i ärendet 2016-02-17.

Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Uppfyllt

5.1.5.

Bedömning av kontrollmål 5

Har rapportering skett till regionstyrelse och regionfullmäktige?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Nämndernas underlag till Strategisk
plan och budget utgör underlag för regionstyrelsens förslag till Strategisk plan och
budget årligen i juni. Underlagen går med i ograverat skick till regionfullmäktige i
samband med beslut om Strategisk plan och budget. Även nämndernas
internbudgetar går till regionfullmäktige som information årligen i december.
Nämndernas styrkort har också redovisats i såväl regionstyrelse som
regionfullmäktige.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämndernas underlag har gått till
regionstyrelsen som underlag till Strategisk plan och budget för 2017-2019. En
återrapportering av hur nämnderna avsåg att fullgöra sina uppdrag under perioden
2017-2019 togs upp i regionstyrelsen och regionfullmäktige i oktober respektive
november 2016.
Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Uppfyllt

Januari 2017
Region Gotland
PwC
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5.2.

Svar på revisionsfråga

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:


Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att nämnder och styrelsen inte fullt
ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling
och effektivisering under perioden 2011-2016.
Vår bedömning är vidare att nämnderna och styrelsen i allt väsentligt har arbetat på
ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under
2015 och 2016.
Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
fem kontrollmålen.

5.3.

Rekommendationer

Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:


Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.



Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.



Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.



Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en
genomlysning av dessa.



Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.



Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.



Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.

Januari 2017
Region Gotland
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Martin Halldén

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2017-01-31

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling
och effektivisering.
Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsen och samtliga nämnder
utom hälso- och sjukvårdsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och
patientnämnden.
Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska situation har revisorerna i
sin väsentlighet- och riskanalys prioriterat en granskning av detta område.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och granskade
nämndera arbetat på ett ändamålsenligt sätt i syfte att genomföra direktiv och
uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande effektivisering av verksamheten
och ett minskat utbud i sina verksamheter.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att regionstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden
2011-2016. Vi delar den bedömningen. Vidare gör Pwc bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har arbetat på ett ändamålsenligt
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Regionens revisorer

sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under 2015 och 2016.
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:
 Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.
 Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.
 Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation
till nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.
 Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en genomlysning av dessa.
 Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
 Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.
 Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
Vi vill också framhålla att det är väsentligt att regionstyrelsen, utifrån sin samordnande roll, säkerställer en samlad politiskt styrning av det fortsatta effektiviseringsarbetet.
Vi önskar senast den 30 mars 2017 bli informerade om vilka åtgärder som
kommer att vidta med anledning av granskningens resultat. Revisionsrapporten
överlämnas till Regionstyrelsen för yttrande.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@se.pwc.com.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/311
28 februari 2017

Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

Remiss Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
Förslag till beslut

• Byggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Lämnade synpunkter på utredningens förslag tar endast upp hur förslaget bedöms
påverka Samhällsbyggnadsförvaltningens, Byggnadsnämndens respektive Miljö- och
hälsoskyddsnämndens uppdrag.
Det enda av utredningens föreslagna förändringar som bedöms direkt påverka Samhällsbyggnadsförvaltningens och eventuellt Byggnadsnämndens eller Miljö och hälsoskyddsnämndens uppdrag är frågan om ansvaret för myndighetsutövningen avseende
tillstånd enligt lotterilagen, d.v.s. lotteritillstånd (sid 13, punkt 7, 3:5 Konkreta förslag
till organisation och ekonomisk effekt).
Av utredningen framgår inte vilken omfattningen den aktuella myndighetsutövningen
har och därmed inte vad kostnaden för att utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. För att kunna ta ställning till förslaget måste förslagets konsekvenser bättre redovisas i utredningen.
Det politiska ansvaret för tillstånd enligt lotterilagen bör inte läggas på Byggnadsnämnden eller Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Av förslaget framgår att myndighetsutövningen avseende tillstånd enligt lotterilagen
kommer att flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen eller Regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det politiska ansvaret
för denna myndighetsutövning.
I det fall den praktiska myndighetsutövningen läggs på Regionstyrelseförvaltningen
finns ingen anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/311

Om det praktiska ansvaret för myndighetsutövningen istället läggs på Samhällsbyggnadsförvaltningen så är det enligt utredningsförslaget även troligt att det ansvaret
läggs på Enhet alkohol o livsmedel.
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen
medan det praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhet alkohol o livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av
lotteritillstånd ska ligga på samma enhet är bedömningen att även det politiska ansvaret i konsekvens med alkoholtillstånden läggas på Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Mot bakgrund av
detta skrev Region Gotlands krisgrupp om kultur och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation
som råder måste icke obligatoriska verksamheter ifrågasättas.”
Regionfullmäktige har beslutat om ett sparbeting som kräver stora förändringar av
Region Gotlands kultur- och fritidsverksamhet. Regionfullmäktige beslutade om följande uppdrag, med utgångspunkt i kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag och utbud:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning
av åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar”
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett
underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års
budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017-2019”.
Det utredningsuppdrag som lades på ledningskontoret är nu slutfört. Rekommendationen är att kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs
ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder enligt utredningens förslag. Den föreslagna tidplanen är att det ska ske vid halvårsskiftet 2017.
Utredningsunderlaget, såväl rapport med analys som förslag på organisatoriska förändringar, är nu enligt beslut i regionstyrelsen 2017-02-02 ute på remiss både internt
Region Gotland och till utvalda externa intressenter.
Förslaget har remitterats till följande externa intressenter:
 Gotlands Idrottsförbund,
 Gotlands Museum,
 Gotlandsmusiken,
 Länsteatern,
 Gotlands Hembygdsförbund,
 Gotlands Bygdegårdsdistrikt,
 KRO Gotland, Författarförbundet,
 Musikerförbundet och
 Gotlands Bildningsförbund.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/311

Internt har förslaget remitterats till Regionens nämnder.
Bedömning

Lämnade synpunkter på utredningens förslag tar endast upp hur förslaget bedöms
påverka Samhällsbyggnadsförvaltningens, Byggnadsnämndens respektive Miljö- och
hälsoskyddsnämndens uppdrag.
Det enda av utredningens föreslagna förändringar som bedöms direkt påverka Samhällsbyggnadsförvaltningens och eventuellt Byggnadsnämndens eller Miljö och hälsoskyddsnämndens uppdrag är frågan om ansvaret för myndighetsutövningen avseende
tillstånd enligt lotterilagen, d.v.s. lotteritillstånd (sid 13, punkt 7, 3:5 Konkreta förslag
till organisation och ekonomisk effekt).
Av utredningen framgår inte vilken omfattningen den aktuella myndighetsutövningen
har och därmed inte vad kostnaden för att utöva den kommer att bli eller vilken besparing förslaget bedöms medföra. För att kunna ta ställning till förslaget måste förslagets konsekvenser bättre redovisas i utredningen.
Det politiska ansvaret för tillstånd enligt lotterilagen bör inte läggas på Byggnadsnämnden eller Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Av förslaget framgår att myndighetsutövningen avseende tillstånd enligt lotterilagen
kommer att flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen eller Regionstyrelseförvaltningen. Det framgår dock inte tydligt vilken nämnd som ska ha det politiska ansvaret
för denna myndighetsutövning.
I det fall den praktiska myndighetsutövningen läggs på Regionstyrelseförvaltningen
finns ingen anledning att lägga det politiska ansvaret någon annanstans än på Regionstyrelsen.
Om det praktiska ansvaret för myndighetsutövningen istället läggs på Samhällsbyggnadsförvaltningen så är det enligt utredningsförslaget även troligt att det ansvaret
läggs på Enhet alkohol o livsmedel.
När det gäller alkoholtillstånd ligger det politiska ansvaret idag på Regionstyrelsen
medan det praktiska och ekonomiska ansvaret ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhet alkohol o livsmedel. Om det praktiska ansvaret för handläggning av
lotteritillstånd ska ligga på samma enhet är bedömningen att även det politiska ansvaret i konsekvens med alkoholtillstånden läggas på Regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Utredningen Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Ledningskontoret

Missiv
RS 2016/866
6 februari 2017

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland –
missiv för remissförfarande till externa aktörer utanför Region
Gotland
Bakgrund

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år).
Regionens stora underskott oroar på både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta
skrev Region Gotlands krisgrupp om kultur och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet.
Gotland har av tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska
situation som råder måste icke obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur- och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017–2019 och därefter ytterligare 20
miljoner år 2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är
”mycket omfattande med hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av
hela Region Gotlands kultur och fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte
fullt så omfattande, men den beslutade besparingen kräver stora förändringar av
Region Gotlands kultur- och fritidsverksamhet. Följande uppdrag, med utgångspunkt
i kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag och utbud, blev beslutade:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en
genomlysning av åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning
över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar”
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett
underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års
budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017-2019”.
Det utredningsuppdrag som lades på ledningskontoret är nu slutfört som ett
konsultuppdrag. Rekommendationen är att kultur- och fritidsnämnden liksom kulturoch fritidsförvaltningen läggs ner och att dess verksamheter överförs till andra
nämnder enligt utredningens förslag. Den föreslagna tidplanen är att det ska ske vid
halvårsskiftet 2017.
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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/866

Utredningsunderlaget, såväl rapport med analys som förslag på organisatoriska
förändringar, ska nu enligt beslut i regionstyrelsen 2017-02-02 gå på remiss både
internt Region Gotland och till utvalda externa intressenter. Remissunderlaget
remitteras till följande externa intressenter: Gotlands Idrottsförbund, Gotlands
Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands
Bygdegårdsdistrikt, KRO Gotland, Författarförbundet, Musikerförbundet och
Gotlands Bildningsförbund.
Remissförfarande till externa intressenter

Remissförfarandet avser enbart förändringar gällande själva organisationen för det
framtida kultur- och fritidsutbudet inom Region Gotland. I remissbearbetningen är
det viktigt att belysa konsekvenser både i/för delar och helhet.
Remissfrågor till externa aktörer är:
1. Hur skulle den förslagna organiseringen möta de behov som er
organisation och verksamhet har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Efter inhämtande av remissvar och beredning av dessa färdigställer
regionstyrelseförvaltningen ett slutligt förslag till beslut och genomförande av det
samma, vilket behandlas på regionstyrelsens sammanträde 30 maj 2017 för senare
beslut i regionfullmäktige 19 juni 2017.
I remissförfarandet står tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen till
förfogande för att stötta i analys- och bedömningsarbetet, inklusive ansvarig utredare,
och det rekommenderas att involvera dessa personer. Remissperioden är beslutad till
2 februari-31 mars 2017. Det är att rekommendera att boka upp processmöten med
utredare och ansvarig tjänsteperson så snart det är möjligt.
Besluts- och remissunderlag

Remissunderlaget, d v s utredningsrapporten för ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”, bifogas tillsammans med tjänsteskrivelsen för
ärendets beslut i regionstyrelsen.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands Idrottsförbund
Gotlands Museum
Gotlandsmusiken
Länsteatern
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands Bygdegårdsdistrikt
KRO Gotland
Författarförbundet
Musikerförbundet
Gotlands Bildningsförbund
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1
Utredningsuppdrag:
Framtida kultur och fritidsverksamhet i Region
Gotland.
1.1

Bakgrund

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet. Följande uppdrag blev beslutade:
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Samtidigt fick Regionstyrelsen ett uppdrag att utreda effektivisering av hela Region Gotlands
nämndorganisation.
Utgångspunkten för denna utredning är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag
och utbud.

1.2 Syfte
Skapa förutsättningar för en besparing på minst 15 miljoner kronor på verksamhet som idag
organiseras inom kultur- och fritidsnämnden.
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1.3 Uppdrag till ledningskontoret
”Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten, som så långt möjligt
bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Arbetet ska ske i nära samverkan med kultur och fritidsnämnden och utgå från nämndens
besparingsförslag som kan innebära såväl utbudsminskning som nivåsänkning av standard på
verksamheten.
Uppdraget är en del av det totala uppdraget att spara 170 miljoner kronor 2017 – 2019.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.”

1.4 Tolkning av uppdraget
Efter beslut av regiondirektören skall utredningen inte bedrivas i projektform utan som
ensamutredning av Jan-Olof Henriksson.
Uppdraget till regionstyrelsen/ledningskontoret innebär att utredningen skall föreslå:
1. En mer effektiv och kostnadsbesparande tjänstemannaorganisation
2. En mer effektiv och kostnadsbesparande politikerorganisation
3. Alternativa organisationslösningar för verksamheterna vid nedläggning av förvaltningen
4. Alternativ organisationslösning för den politiska styrningen
Utredningen skall:
5. ske i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
6. samverka med kultur- och fritidsnämnden
7. utgå ifrån nämndens/förvaltningens besparingsförslag
a. Förslaget kan innebära utbudsminskning
b. Förslaget kan innebära standardsänkning
8. Samverka med berörda förvaltningar inom Region Gotland
9. Intervjua viktiga samarbetspartners/intressenter
10. belysa aspekten brukare/medborgare
11. belysa effekterna för samarbetspartners/intressenter
12. samla intryck från andra kommuner och landsting, men begränsat efter samråd med
regiondirektören.
13. belysa ekonomin och förslaget skall innebära en sänkning av kostnaderna med minst 15
mnkr i 2016 års prisläge senast vid utgången av 2019.
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1.5 Utredningens fasindelning
1.5.1 Fas 1: Kartläggning av KFF/KFN nuvarande organisation, uppdrag och utbud.
Definiera arbetsuppgifterna för KFF olika avdelningar.
Definiera kostnaderna för dessa uppgifter.
1.5.2 Fas 2: Benchmarking, kartlägga några kommuners och landstings/regioners sätt
att lösa motsvarande uppgifter.
Jag har i samråd med regiondirektör Peter Lindvall minimerat denna benchmarking. Region
Gotland är unikt i landet med en kommun som också har ett regionalt kulturansvar. Jag utgår
istället i första hand från tidigare utredningar av KFF verksamhet, verksamhetens egna
synpunkter och funderingar och söker därför optimala lösningar för att bibehålla och samordna
uppdragen med andra förvaltningar och regionledningen. Visst underlag från andra kommuner
finns i tidigare utredningar och hos de ansvariga avdelningscheferna.
En del kunskap har inhämtats via nätet på kommunernas hemsidor.
1.5.3 Fas 3: Analysera alternativa lösningar
Måste arbetsuppgifterna fortsatt lösas? Kan de begränsas?
Kan arbetsuppgifterna flyttas till annan organisation? I så fall hur och till vilken förvaltning?
Finns det olika alternativ?
Kan uppgifter överföras till organisationer utanför RG?
Krävs det politiska beslut i vissa ärenden? Vilka? Hur stor volym ärenden är det? Kan dessa i så
fall lösas av RS eller annan nämnd? Kan delegationen utökas till tjänstemännen?
1.5.4 Fas 4: Vilka besparingar kan uppnås?
Begränsning av uppdrag?
Politisk organisation.
Förvaltningsledning.
Uppgiftslösning
Konsekvensbeskrivning för brukare/medborgare, ekonomi,samarbetspartners/intressenter.
Konsekvenser på kort och lång sikt
1.5.5 Fas 5: Utarbetande av sammanfattande förslag till förändrad organisation.
Eventuella alternativa lösningar för olika uppdrag.
Uppnådd besparingseffekt.
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Bakgrund

2.1 Region Gotlands uppdrag
Region Gotlands huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god
kvalitet till boende, besökare och näringsliv.
Region Gotland ansvarar också för utvecklingen av hela Gotland.
Ett riktmärke för allt arbete är region Gotlands vision och visionsmål:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
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 öregion i miljö- och klimatfrågor

2.2 Det regionala utvecklingsuppdraget
Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att leda arbetet med att utveckla Gotland i
samverkan med andra aktörer, att stärka varumärket för att understödja tillväxt, ökad
sysselsättning, ökad attraktionskraft och därmed stärkt välfärd.

2.3 Kultur- och fritidnämndens uppdrag
”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland).
”En god upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor och
därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet).
Region Gotland/KFN ansvarar för:
• att främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
• att möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens
olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
• att vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
• att fördela lokala bidrag till kulturen
• öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år) att få en trygg
och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar förbereds
för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
• att ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott, med särskilt fokus på barn och unga.
• att tillhandahålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar,
badhus). Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
• att erbjuda mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, duschoch WC vagnar.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson
•
•
•
•
•

8

Region Gotlands bad- och simverksamhet
att fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
att fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
att erbjuda rådgivning/dialog
att medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda
infrastruktur (se ovan) och organisationsstöd.

2.4 Kultur- och fritidsnämndens styrkort
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka alla människor och människors livskvalitet,
utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till möjliga upplevelser, möten,
meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Strategier


Vi prioriterar barn och ungdomar



Vi prioriterar egna initiativ för att främja människors inneboende kraft



Vi möjliggör delaktighet, samverkan och dialog



Vi arbetar för att hela Gotland skall utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av
jämlikhet och jämställdhet



Vi främjar folkhälsa



Vi främjar bildning och informellt lärande
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3. Utredarens sammanfattande förslag i januari
2017.
3.1 Allmänt
Förvaltningen har en nettobudget för 2016 på 144,6 mnkr, i det ingår ett sparbeting 2016 på 1,4
mnkr. Intäkterna är ca 40 mnkr. Antalet tjänster är ca 116 och antalet anställda uppgår till ca
131

Förvaltningens budget 2016 i sammanfattning
• Nämnd, ledning och gemensamt
• Kulturverksamhet, regional
16,5
• Gotlands museum
13,2
• Gotlandsmusiken
8,6
• Länsteatern
0,2
• Danskonsulent
0,8
• Film på Gotland
2,7
• Övrigt
• Kulturverksamhet kommunal
• Biblioteken
• Fritidsverksamhet
• Ungdomsverksamhet
Totalt

7,4
19,4

(skuldsanering 0,7)
(+ staten 22,6)

12,2
30,4
58,3
16,8
144,6

Uppdraget är att minska kostnaderna med minst 15 mnkr 2017-2019, utgående ifrån budget
2016. Budgettillskott 2017 för integrationsstöd för ungdomsverksamheten på 950 000:-,
komplicerar uppdraget.
Nämnden/förvaltningen har fått uppdrag att hitta besparingar med 3 mnkr 2017, 5 mnkr 2018
och slutligen 7 mnkr 2019, totalt 15 mnkr. Nämnden har hösten 2016 fattat beslut om
förändringar inför 2017 som minskar uppdraget på sikt med ca 4,0 mnkr. Av dessa 4,0 mnkr är
0,4 tagna på ungdomsuppdraget som alltså är förstärkt till 2017 med 0,95. Dessa är inarbetade i
utredningens samlade förslag. Inga beslut om framtida besparingar från 2018 ff är ännu tagna i
nämnden. Med det framtvingade beslutet om nedläggning av Romabadet har man redan klarat
1,3 mnkr av resterande 3,5 mnkr av 2017 års besparing.
Min egen uppfattning är att det finns stor risk att man utarmar flera uppdrag och den egentliga
verksamheten om man inte tar ett större grepp direkt.
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3.2 Utgångspunkt för utredningen
Ledningskontoret, numera regionstyrelseförvaltningen (RSF) har fått i uppdrag att finna
alternativa lösningar för att kunna spara minst 15 mnkr. Tolkningen är att totala nettokostnaden
för 2020 skall vara minst 15 mnkr lägre i 2016 års prisläge. Dvs besparingarna skall definieras i
2016 års kostnadsläge, med precisering när besparingen ger verkan. Besparingen motsvarar
drygt 15 % av nettobudgeten 102,2 mnkr (exkl Regionala uppdraget), möjligen en ännu större
del. Det är inte möjligt att minska ramen enbart genom hyvling i uppdragen, man tvingas också
att skära bort delar av verksamheten.
Kultur och idrott bör vara en del av Region Gotlands strategiska och långsiktiga
utvecklingsarbete. Kulturen och idrottsverksamheten har infallsvinklar på och betydelse för
många andra kommunala och icke-kommunala verksamheter: skola, turism, evenemang,
ungdomsverksamhet, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling, stadsplanering.
Kopplingen till näringsliv med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film,
besöksnäring och evenemang blir de mest tydliga vid en organisering på
regionstyrelseförvaltningen/regional utveckling.
Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
Vidare anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation, gärna tillsammans med
biblioteksorganisationen.
Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre och detta talar för att förvaltningen bör
avvecklas. Den stora besparingspotentialen finns därför i en nedläggning av förvaltning och
nämnd. Den bör igångsättas snarast då dels förvaltningschefens förordnande går ut inom kort,
dels är två personer av fyra tjänstlediga för att pröva annan anställning. Dessa tjänster bör inte
återbesättas, utan istället avvecklas snarast. Nämnden beslutade i dec -16 att en av tjänsterna
inte skall återbesättas. Den andra befattningshavaren har nu sagt upp sig. Även förvaltningschefen anser att om förvaltningen läggs ned så skall processen göras så snabb som möjligt.
Vid överflyttningar av uppdragen till andra förvaltningar kommer naturligt en översyn att göras
som ytterligare kommer att på sikt minska kostnaderna genom naturlig avgång då delar av
uppdragen i samordning kommer att kunna lösas av färre personer. För att påskynda denna
process bör i samband med överflyttning av uppdraget också ett sparbeting läggas.
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3.3 Personer/funktioner som är intervjuade
Inom Region Gotland:
Presentation/diskussion på RSau
Presentation/diskussion på möte med ekonomiutskott inom KFN
Presentation av översiktligt förslag i KFN
Regionråd Meit Fohlin
Ordf i KFN, Filip Reinhag
Regiondirektören Peter Lindvall
Chefen för UAF, Anders Jolby
Chefen för TKF, Patric Ramberg
Chefen för SOF, Marica Gardell
Chefen för KFF, Maria Modig Avdcheferna Björn Ahlsén, Marie Flemström, Åsa Ingmansson,
strateg Catrine Wikström, Enhetschefer mfl, KFF, Patrik Vesterlund anläggningar, Anders
Holstensson, ungdom, Göran Skoghage, kvalitetssamordnare, ekonom Anne-Marie Karlsson
Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Åberg, enhetschef alkohol o livsmedel,
Anders Buskas
LK, Lotten von Heijne tidigare delaktig i utredning om KFF, regionjurist Patrik Pettersson.
Försörjningschef Per-Eric Edlund,
SF, förvaltningschef Karolina Samuelsson, Ronny Larsson, logistikchef
Externt
Chefen för Länsteatern, Thomas Sundström
Chefen för Gotlands Museum, Lars Sjösvärd
Chefen för Gotlandsmusiken, Dag Franzén
Gotlands Idrottsförbund, ordf Mats Ladebäck och Bo Ronsten.
Gotlands hembygdsdistrikt, Kulturarvskonsulent Annika Adolfsson, ordf Rune Melin, vice ordf
Kjellåke Nordström.
Gotlands bygdegårdsdistrikt, ordf Åke Ekström och styrelsen.
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3.4 Förvaltningens nuvarande organisation

Nämnd
Förvaltningschef
aKultursamverkansmodellen

öFritidsavd
Föreningsservice

Administration

Biblioteksavd
Utvavd

Kultur&
ungdomsavd
Kulturavd
FilmpåG

Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Bad Anläggningar Almedalsbibl landsbygden ungdom ungdom
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3.5 Konkreta förslag till organisation och ekonomisk effekt
1. Kultur- och fritidsnämnden, verksamhet 113, läggs ned 30/6 2017. Årlig besparing
från 2018; 613 000.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned 30/6 2017. Ledning, verksamhet 301, Årlig
besparing från 2018; 1 171 000
3. Admavd avvecklas, verksamhet 302-306. Årlig besparing från 2018 3 198 000 Skr.
4. Avdelningschefstjänsterna för fritidsavdelningen, ansvar 1603 (-733),
biblioteksavdelningen, ansvar 1610, (-680) och Kultur- och ungdomsavdelningen,
ansvar 1613 och 1620, (-650) liksom tjänsten som regional kulturstrateg, verksamhet
319, (-612), avvecklas, Årlig besparing från 2018: 2 887 000.
5. Besparingar enligt nämndsbeslut nov-16, BAC, konstskolan, ökad intäkt bad, årlig besp
450 000.
6. Budget- och skuldrådgivningen, verksamhet 2941, flyttas till regionstyrelseförvaltningen.
Idag utförs den av SF/RSF på uppdrag av KFF.
7. Myndighetsutövningen avseende tillstånd enligt lotterilagen, dvs lotteritillstånd, flyttas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt Regionstyrelseförvaltningen.
8. Fritidsavdelningen, ansvar 1605-1607, 1627, 1628, (utom bidragsdelarna, handläggare
bidrag, ansvar 1604,verksamhet 366, stöd till fritidsverksamhet, ansvar 1628, verksamhet
366, stöd till fritidsverksamhet), flyttas till Teknikförvaltningen.
a. Badverksamheten reduceras med avveckling av Romabadet, ansvar 1606,
verksamhet 3626, i enlighet med KFN beslut, Årlig besparing från 2017;
1 300 000 Skr.
b. Regionägda anl drift, beslut i KFN, 50 000.
c. Regionägda anläggningar ges ett sammanlagt sparbeting på 2 800 000, infriat
före 2019 års utgång.
d. Stöd till fritidsverksamhet, verksamhet 366, sammanlagt 15,3+0,6, flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Verksamheten föreslås minskas med 1 000 000,
varav bidrag till studieförbund 100 000 enligt KFN beslut.
9. Biblioteksavdelningen, ansvar 1610, avvecklas och verksamheten bildar tillsammans
med kulturavdelningen och det regionala kulturuppdraget en ny avdelning inom
regionstyrelseförvaltningen, alternativt inryms i avdelningen Regional utveckling.
a. Besparingar enligt beslut i KFN, bl a avvecklas patientbiblioteket på Visby
lasarett tillsammans med övriga besparingar ger det en årlig besparing på
891 000.
b. Biblioteksorganisationen ges ett sparbeting att nå före 2019 års utgång
på ytterligare 2 800 000.
10. Ungdomsavdelningen avvecklas och enheterna med enhetschefer, ansvar 1620-1623,
flyttas i sin helhet till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, företrädesvis till
kulturpedagogiskt centrum alternativt under gymnasie- vuxenutbildningsavdelningen.
a. Besparing 2017, KFN beslut, 400 000+ avdchefstjänsten, 50%, 380 000/år.
b. Ytterligare besparing från 2019, 200 000. I uppdraget ingår att pröva
möjligheterna att idrottsrörelsen på de större orterna tar ett större ansvar för
ungdomsgårdarna, eller hitta andra arbetsformer för att möta besparingen.
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11. Kulturavdelningen avvecklas och verksamheten, ansvar 1613-1617, flyttas till
Regionstyrelseförvaltningen och bildar tillsammans med regionala
kultursamverkansmodellen och biblioteksverksamheten en ny avdelning, alternativt
inryms i avdelningen Regional utveckling. Avdchefstjänsten, 50%; 379 000 avvecklas.
a. Tillkommande kostnad en Kultur/bibliotekschef ca 830 000, 1-2
mellanchefer/handläggare, ca 1 300 000, kultur- och fritidsutskott ca 100 000; en
fritidskonsulent ca 500 000+2 730 000.
b. Medel för att åstadkomma besparingar längre fram, + 1 500 000, 2017-2019.
12. Årsvis besparing: 2017; 4,1 mnkr, 2018 och 2019; 9,2 mnkr, från 2020; 15,0 mnkr.
13. Total besparing netto vid 2020 års start; 15 030 000.
14. För politisk ledning av kulturen ses fyra alternativ:
a. ett kultur- och fritidsutskott inrättas ur regionstyrelsen som bereder kultur- och
fritidsärenden och har delegation på beslut av mindre dignitet.
b. en kultur- och fritidsberedning inrättas under regionstyrelsen som bereder
samtliga ärenden inför beslut i RS
c. regionstyrelsen behandlar alla ärenden själv
d. ett kultur- och fritidsberedning skapas under regionfullmäktige.

Sammanfattande besparingar 2017
Ca 4,1 mnkr. Direkta besparingar, ej återbesättning 2 tj adm, KFN-beslut.

Sammanfattande besparingar 2018
Ytterligare ca 5,1 mnkr, avdchefer, strateg, 2 tj adm. Minskning stöd till föreningar mm. Beting
samordningseffekt bidragshantering. Återbesättning ledning ny organisation.

Sammanfattande besparingar 2020 ff
Ytterligare ca 5,8 mnkr, beting samordningseffekt omprioriteringar, region-,föreningsägda
idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet. Fortsatt neddragning bibliotek.
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Nämndens hittillsvarande beslut med påverkan från 2018
•
•
•
•
•
•

Biblioteken
Studief, BAC, konstskolan, badavg
Romabadet
Drift egna anläggningar
Ungdomsgårdar
Administration

Summa
Återstår att spara

-0,892
-0,550
-1,300
-0,050
-0,400
-0,900

-4,092
10,9 mnkr

Nämnden har därefter inte fattat några konkreta beslut om fortsatta besparingar, utredning
pågår. Följande uppdrag om besparingar har givits till förvaltningen:
Fritidsavdelningen:
Biblioteksavdelningen
Kulturavdelningen
Ungdomsavdelningen

förslag på besparingar på
förslag på besparingar på
förslag på besparingar på
förslag på besparingar på

Summa

5,8 mnkr (bidrag, taxor, anläggningar)
3,0 mnkr
3.2 mnkr
1,7 mnkr

13,7 mnr

Utredarens förslag
Nämndens hittillsvarande beslut
Ledning och nämnd
Resterande del av administrationen
Avdcheferna, strategen
Åter/nyanställning, politisk styrning

+

4,092
1,784
2,274
2,887
2,730

Summa hittills+förvaltning, ny org

- 8,3 mnkr

Återstår att spara

6,7 mnkr

•
•
•
•

Biblioteksorganisationen
Bidragsverksamheten
Idrottsanläggningar
Ungdomsverksamheten

Summa

-2,8 mnkr
-0,9 mnkr
-2,8 mnkr
-0,2 mnkr

-6,7 mnkr

Besparingarna är att betrakta som preliminära och KFN har fortsatt uppdrag att under våren ta
fram de sparbeting som skall läggas till nämnderna som övertar verksamheterna. Sparbetingen
kan därför bli annorlunda än utredarens förslag.

Sammanfattande förslag till besparingar vid utgången av 2019 (ca)
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningens avveckling
Tillkommande kostnader
Regionägda idrottsanläggningar
Biblioteksorganisationen
Ungdomsavdelningen
Stöd till föreningslivet
BAC, konstskolan
SUMMA

- 7,9 mnkr
+ 2,7 mnkr
- 4,1 mnkr
- 3,7 mnkr
- 0,6 mkr
- 1,0 mnkr
- 0,4 mnkr
- 15,0 mnkr
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Besparingar mm inom KFF/KFN verksamhet 2017-2019.
Avser inte årlig ny besparing, ack i fh till 2016

Besparing
KFF/KFN budget 2016
Förstärkningar till nämnden fr 2017
Ungdomsverksamhet
Justerad budget 2016 som utgpkt
1 Nämnden läggs ned 06-30
2 Förvaltningen läggs ned 06-30
ledning
3 Adm avd
4 Avdcheferna kultur,fritid,bibl,strateg
5 BAC, konstsk, badavg
KFN
6 Romabadet försvinner
KFN
7 Regionägda idrotts anl
KFN
8 Regionägda idrotts anl
beting
9 Föreningsstöd gemensamt
10 Biblitoteksorganisationen
KFN, beting
11 Ungdomsavd
KFN, beting

Summa

950000 950000 950000
950000
145550000 145550000 145550000 145550000
-306000
-585000
-493000
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-100000
-691000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000
-2800000
-1000000
-3691000
-600000

-4375000 -11959635 -11959635 -17759635

Kultur/fritidsutskott/beredning
Kulturchef anställs
2 mellanchefer/handl
En fritidskonsulent tillkommer

Summa
Satsningar för att spara på sikt

2017
2018
2019 2020 ff
144600000 144600000 144600000 144600000

50000
250000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

-4075000 -9229635 -9229635 -15029635
Invest?

Angivet sparkrav ifh t 2016 justerad bg

1500000

1500000

1500000

-15029635
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3.7 SWOT-analys avseende föreslagen organisation (inte
besparingarna):

Styrkor










Tydliggör framförallt kulturverksamheten
Ger fritidsverksamheten en ingång till Region Gotland på regional nivå
Möjliggör bättre samordning av regional och primärkommunal kultur
Lyfter fram kulturen och idrotten som en viktig tillväxtfaktor
Kultur- och fritidsfrågorna lyfts till regionstyrelsens bord
Ungdomsverksamheten till BUN/GVF samlar ansvaret för barn- och ungdom från tidig
ålder och in i vuxenlivet
Drift av anläggningar samlas i en förvaltning TKF, hög samordningseffekt
Förslaget innebär en snabb omställning som tidigarelägger besparingar
Besparingarna drabbar kärnverksamheterna i mindre omfattning

Svagheter





Risk att samlad kompetens försvinner
Risk att kultur- och fritidsfrågorna marginaliseras
Risk att områdeskunniga politiker inte har en plattform för dessa specifika frågor
Risk att frågorna ”drunknar” då RS får fler frågor att hantera

Möjligheter







Kulturens och idrottens roll som tillväxtfaktor ökar
Samverkan med regional utveckling ökar
Rationaliseringsmöjligheterna ökar
Bättre samarbetsmöjligheter för ungdomssidan mot elevhälsan, kulturskolan och
folkhögskolan
Bättre samarbete med Arbetslivsenheten
Behåller mer resurser för kärnverksamheterna

Hot







Sämre service till berörda organisationer
Sämre kvalitet i arbetet
Enbart förvaltande organisationer
Enheterna ”försvinner” i större organisationer
Att fritidsledarnas uppdrag förändras till det sämre
Att ungdomsgårdarnas lokaler försämras

Hur möter vi svagheter och hot?
• Kultur- och fritidsutskott/beredning under RS, politiker från KFN, chefstjänstemän
och institutionschefer med i en beredning? Höjning av delegation till tjänstemän?
• Säkrar att uppdragen går över till ny förvaltning genom reglementen som skrivs om.
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3.8 Interna konsekvenser:
1. De administrativa tjänsterna inklusive kulturstrategen i staben och
förvaltningschefstjänsten samt avdelningschefstjänsterna avvecklas 2017-06-30.
Förvaltningschefens förordnande går ut våren 2017, Informatören och
verksamhetscontrollern är tjänstlediga 6 mån, från 1/9 resp 1/12 2016 för att pröva
andra jobb. Controllertjänsten är indragen enligt KFN beslut. Informatören har också
sagt upp sig nu. Detta talar för snabb avveckling. Tjänsterna återbesätts inte, FC
förordnande förlängs till 30/6 2017, med uppdrag att fullfölja nedläggning av
förvaltningen och säkerställa att uppgifter inte faller mellan stolarna och förs till rätt ny
organisation och att inledda projekt omhändertas på lämplig plats i ny organisation.
Räknar tv med kvarstående lönekostnader 2017 ut för stab, kulturstrateg och avdchefer.
2. En kultur- och biblioteksavdelning inrättas på Regionstyrelseförvaltningen med en
kulturchef. Alternativt placeras dessa delar under Regional utveckling. Under
kulturchefen inordnas den regionala kultursamverkansmodellen och de
primärkommunala kulturfrågorna samt biblioteksverksamheten. Här behövs medel för
anställning/omplacering av personal.
3. Ett kultur- och fritidsutskott eller en beredning bildas under Regionstyrelsen,
detta/denna hanterar även övergripande stödet till fritidsverksamheten inklusive
bidragsfrågorna. Ett utskott, inte en beredning, kan delegeras att fatta beslut i RS namn.
Alternativt inrättas en kulturberedning under fullmäktige. Delegationsnivåerna bör
övervägas att höjas för tjänstemännen i syfte att minska belastningen på RS.
4. Reglementen och delegationsordningar måste omformuleras till samtliga berörda
nämnder/förvaltningar.
5. Styrmodellen för det regionala kulturuppdraget måste anpassas till den nya
organisationen. Se separat utredning längre bak i denna utredning.
6. Besparingarna kan drabba stödet till idrottsanläggningar vilket innebär hårda
prioriteringar för att satsa på de viktigaste, mest utnyttjade regionägda anläggningarna.
Här behövs också nya medel för att skapa förutsättningar för besparingar längre fram.
7. Ytterligare besparingar kan sannolikt göras längre fram i tiden i de nya organisationerna,
bl a på vaktmästarsidan. Dessa reduceringar läggs som beting i de nya organisationerna,
och kan kanske verkställas med naturlig avgång. Kan begränsa påverkan på driftstödet.
8. En tydligare struktur för anläggningar skapas då en större del av driften av Region
Gotlands fastigheter och anläggningar samordnas under samma förvaltning. En del
insatser görs 2017-2019 för att på sikt klara sparbetingen.
9. Mer av myndighetsutövningen samlas på samma ställe. Alkoholtillstånd och
lotteritillstånd t ex kommer ev till samma avdelning. Dock kan det övervägas om
regionstyrelseförvaltningen skall hantera frågorna, då det formella beslutet om
alkoholtillstånd ligger på RS.
10. All bidragshantering samlas på ett ställe, regionstyrelseförvaltningen.
11. Alla anläggningar/lokaler driftas inom samma förvaltning, Teknikförvaltningen.
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3.9 Externa konsekvenser
1. Gotlands idrottsförbund ser förstås problem med att det blir neddragningar, men
stödjer förslaget att minska administrationen så mycket som möjligt till förmån för att
kunna behålla så mycket verksamhet som möjligt. Man vill delta i en förändring av
dagens system med bidrag till föreningsägda idrottsanläggningar, där man anser att
systemet med avtal gör det orättvist. Man är också beredd att diskutera samarbeten
kring eventuella övertaganden av idrottsanläggningar och stöd till ungdomsgårdar. GIF
vill också mer aktivt bli en del i friskvårdsarbetet på Gotland, t ex med Fysisk Aktivitet
på Recept. Man ser ett starkt behov av en idrottskonsulent, som många kommuner har.
Förslaget innebär en sådan förstärkning med en fritidskonsulent på
regionstyrelseförvaltningen.
2. Bidragsverksamheten totalt måste minska, det utgår idag bidrag med 15,3 mnkr,
exklusive kulturbidragen. Föreningsägda idrottsanläggningar bör kanske också få
minskade bidrag om man inte klarar betinget med regionägda anläggningar, vissa
anläggningar skall kanske inte ha några bidrag alls. Detta är beslut som tas senare och
ligger i betinget. Exakt hur dessa besparingar skall tas ut är ett senare beslut i
regionstyrelsen.
3. Några bibliotek försvinner kanske och detta kommer säkert att innebära synpunkter
från befolkningen, men Region Gotland måste prioritera. Detta kommer att hanteras
inom ramen för Serviceutbudsutredningen som pågår.
4. Utlåningen sjunker stadigt och detta måste man ta hänsyn till. Bokbussen kan få utökat
uppdrag. Man bör också se över möjligheterna att starta ”meröppna” bibliotek. Detta
kräver dock mindre investeringar i modern teknik. Detta är beslut som kan tas senare
och ligger i betinget.
5. Kulturen och idrotten som tillväxtfaktorer lyfts fram då besluten flyttas till
Regionstyrelseförvaltningen och en kulturchef och en fritidskonsulent tillsätts.
6. Bidragsverksamheten, oberoende om det är kommunal, regional, statlig eller EU där
Region Gotland är inblandad hålls samman och det blir en ingång till Region Gotland
för bidragssökande
7. Filmfonden och Film på Gotland kommer organisatoriskt nära varandra.
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3.10 Politisk styrning
Utdrag ur 6 kap. kommunallagen
Utskott och nämndberedningar
20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall
finnas.
21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. En gemensam nämnd får även under samma
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen
att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid skall
föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas.
En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.
kommentar: då krävs inte att ledamöterna är ordinarie eller ersättare i nämnden. Inte heller att
ledamöterna enbart är politiker. En kulturberedning skulle med fördel kunna innehålla såväl
politiker som cheftjänstemän och institutionschefer.
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3.11 Vad talar för nedläggning av förvaltning och nämnd?












Det är möjligt att flytta verksamheterna till andra förvaltningar. Det finns naturliga
mottagare av uppdragen där även ytterligare samordningar och effektiviseringar på sikt
är möjliga.
Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
Dessutom anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation gärna tillsammans
med biblioteksorganisationen. Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre
och detta talar för att förvaltningen bör avvecklas.
Besparingskravet är förhållandevis högt, ca 10 % av totalbudgeten, men i praktiken ca
15 % då det regionala uppdraget är ca 42 mnkr, varav staten står för ca 22 mnkr. Varje
besparing inom detta område kostar dubbel besparing. För att påverka så lite som
möjligt av den egentliga kärnverksamheten bör därför så mycket administration som
möjligt avvecklas först.
Förvaltningen är redan den minsta i Region Gotland.
Nämnden sammanträder 8 ggr/år och behandlar/sammanträde i snitt högst 5 specifika
kultur- eller fritidsärenden. Dessa ärenden kan sannolikt hanteras på marginalen i andra
nämnder, särskilt om man inrättar någon form av beredning/utskott under
regionstyrelsen.
Tidigare utredningar har egentligen pekat åt samma håll, men av olika anledningar har
man då inte tagit beslut om nedläggning.
Synpunkter från intressenter antyder tydligt att man upplever förvaltningen byråkratisk
och att man skapar mycket internt arbete i ”onödan” för att motivera sitt varande.

3.12 Vilka argument talar för föreslagen organisationslösning?










Bibehållande av sammanhållen kulturorganisation med både regional och
primärkommunal kultur förordas av samtliga inblandade, liksom synpunkten att
kultursamverkansmodellen måste lyftas till regional nivå. Filmfonden och Film på
Gotland hamnar nära varandra organisatoriskt.
Ungdoms/fritidsgårdarna kan med fördel inordnas i UAF där en naturlig koppling finns
till att ”hantera” ungdomarna även på fritiden, liksom en koppling till arbetslivsfrågor
och vuxenutbildningen, främst Folkhögskolan. En röd tråd skapas från barnsben och
vidare in mot vuxenlivet.
Idrottsanläggningarna kan med fördel inordnas i TKF, då TKF ändå är inblandade i
anläggningarna idag. En rationalisering på sikt är möjlig med samordning av övriga
vaktmästarfunktioner i TKF.
Hantering av bidragen kan med fördel samordnas med Regional utveckling på
Regionstyrelseförvaltningen där man idag har mycket kunskap om bidrag i andra
former, en fördel att ha allt samlat för en bättre helhetsbild.
Biblioteksorganisationen är också en viktig kulturplattform och bör därför, enligt de
flestas åsikt, samordnas med kulturen istället för skolan. Det som talar mot UAF är de
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stora skillnaderna i uppgifter, öppettider, tillgänglighet och utbud mellan skolbibliotek
och folkbibliotek.

3.13 Beslutsprocessen vid nedläggning.









Rapporten lämnas till regiondirektören för beslut om förslaget, med ev justeringar, skall
fullföljas.
Underlag för inriktningsbeslut i regionstyrelsen tas fram.
Underlag för remissbehandling av organisationsförslaget till mottagande
nämnder/förvaltningar tas fram och skickas ut.
Rapportens organisationsförslag, med eventuella justeringar, skrivs om av
ledningskontoret till beslutsunderlag för regionstyrelsen innehållande:
o Förslag till beslut om avveckling av förvaltningen
o Förslag till beslut om avveckling av nämnden
o Förslag till beslut om de olika organisationslösningarna för verksamheterna
inklusive beslut om omfördelning av ekonomiska resurser.
o Remissvar från mottagande nämnder/förvaltningar.
Regionstyrelsen upprättar förslag till fullmäktige för beslut.
Fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt RS att fullfölja avvecklingen
och omfördelning av resurserna.
RS delegerar till RD att verkställa avvecklingen.

3.14 Verkställighetsplan.














Rapporten lämnas i januari 2017.
Beslut om fortsatt process tas av regiondirektören.
Inriktningsbeslut tas av regionstyrelsen 2 februari.
Regiondirektören inleder samverkan med facken avseende förberedande av
uppsägningar av ledningspersonal, varsel, organisationsförändringar mm.
Regiondirektören beslutar om personella förändringar inför beslut om avveckling.
Remisshantering av beslutet sker med berörda nämnder/förvaltningar från 2 februari till
31 mars.
RSAU behandlar remissvaren och slutligt förslag den 25 april.
Nya/kompletterande reglementen för övertagande nämnder/förvaltningar upprättas.
Beslut tas i regionstyrelsen 30 maj och i fullmäktige 19 juni.
Regionstyrelsen får i uppdrag av fullmäktige att fullfölja föreslagen
organisationsförändring.
Regiondirektören fattar på uppdrag av RS nödvändiga verkställighetsbeslut.
Förvaltning och nämnd avvecklas 2017-06-30
Verksamheterna och kvarstående medel övertas av mottagande förvaltningar 2017-0701.
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Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag,
ekonomi, organisation och utbud
Bakgrund

2009 beslutades om en intern utredning om möjligheterna och förutsättningarna att
samordna Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag med andra förvaltningar.
2011/2012, 2011-06-20 Bidragsöversyn
”Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) gjorde en bidragsöversyn senast 2005/2006.
Lokalstöden ingick inte i den översynen. KFF har ungefär 15-20 olika stöd till ca sex
olika föreningstyper/ grupperingar av föreningar. Samhället utvecklas i snabb takt och
för att stöden skall vara aktuella för medborgarna och medborgarnas nya behov och
rutiner behövs en översyn göras.”
2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region
Gotlands samlade stöd till föreningslivet.
2015-16 gjordes en utredning avseende det regionala kulturuppdraget.
Dessa utredningar är del i underlaget i denna utredning. Delar av materialet är inklippt i
rapporten. I vissa fall med kompletterande upplysningar pålagda av utredaren, dessa är i
vissa fall markerade med kursiv stil.
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4.2 Förvaltningsledning och nämnd
Förvaltningen är underställd en Kultur- och fritidsnämnd som är utsedd av Regionfullmäktige.
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och sammanträder sedan 2013 ca 6 gånger/år,
3 på våren och 3 på hösten. 2016 och framåt är planen att sammanträda 8 gånger. Nämnden har
en sekreterare och har eget diarium vilkas kostnader tillkommer.
Kostnaderna för den direkta politiska verksamheten är: 613 000 Skr. Den innefattar arvoden
och ”kaffepengar”.
Förvaltningen leds av en Förvaltningsdirektör, 1,0 tjänst. Förordnandet utgår våren -17.
Kostnad 1 171 000 Skr.
Dessa kostnader kan helt avvecklas om förvaltningen läggs ned.
4.2.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av ledningen och nämnd från 2017-06-30. För att nå effekt av
besparingarna redan 2017 bör man agera snabbt.
Besparing totalt 1 884 000 på årsbasis.

4.3 Administrativa avdelningen
Nämnd-/utredningssekreterare
Ekonom
Kvalitetssamordnare (tjl 161201—170530)
Informatör/kommunikatör(tjl 160901—170228)
Totalt 4,0 tjänster
Avdelningen, som är en stabsavdelning, är sekretariat och kansli för kultur- och fritidsnämnden,
samt är samordnande för övergripande frågor inom ekonomi, kvalitet och kommunikation.
Avdelningen handhar ekonomi-, kvalitets-, kommunikations-, personal- och lönefrågor, delar av
de gemensamma IT-frågorna och tillstånd enligt lotterilagen.
Kostnaderna för den administrativa avdelningen är: 4 374 000
Personalkostnader: 2 155 000
Lokalkostnader 1 401 000
Avtal med SF: 513 000.
Personalkostnaderna och del av hyreskostnaderna för de rum som tomställs då
administrationen försvinner, ca 600 000 kan räknas in i besparingen från 2018. Rummen finns
dock kvar och Regionstyrelsen övertar ansvaret vid avveckling av förvaltningen.
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4.3.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av förvaltningen som innebär avveckling av administrativa
avdelningen. Två av medarbetarna är tjänstlediga för att pröva annat arbete, varav en utanför
region Gotland. En har sagt upp sig, en vikarie är anställd, och den andra tjänsten har nämnden
fattat beslut om i dec -16 att dra in.
Besparing totalt 3 198 000 på årsbasis.

4.4 Kultursamverkansmodellen
Nämnden/förvaltningen administrerar det Regionala kulturuppdraget som är ett
Landstingsuppdrag.
Det som särskiljer Region Gotland från andra kommuner är att Gotland är både region och
kommun i ett, vilket gör att det är lätt att blanda ihop vad som är vad. Gränsen mellan de båda
är dessutom mycket diffus. Efter beslut i inför bildandet av region Gotland är den regionala
kulturen underställd Kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden är Gotlands litenhet och att man
såg KFN som den facknämnd som hade bäst möjlighet att vara uppdaterad i kulturfrågor. Den
modellen har ifrågasatts för otydlighet i rollerna för KFN och RS. En utredning tillsattes 2015
för att utreda rollerna och resultatet av den finns i bilaga 1. Kortversion nedan.
För det Regionala kulturuppdraget, enligt kultursamverkansmodellen, erhöll Region Gotland för
år 2016; 22 600 000 kr från staten och Region Gotland själva bidrog med 19 425 849 kr, vilket
ger fördelningen att den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Uppdraget i kultursamverkansmodellen går ut på att regionens politiker har rätt att, inom vissa
ramar, fördela medlen utefter "lokala variationer och prioriteringar". Dock måste de nationella
kulturpolitiska målen uppnås och det finns en förordning som reglerar vilka områden de statliga
medlen får gå till.
De personer/funktioner inom KFF som berörs av den regionala
kulturen/kultursamverkansmodellen är:







regional kulturstrateg 100 %.
50 % verksamhetsledare Film på Gotland,
50 % filmkonsulent (Film på Gotland är en av totalt fem regionala kulturinstitutioner
och en av två som är in house) + övriga anställda på Film på Gotland
biblioteksutvecklare Länsbiblioteket (den andra av våra två regionala
kulturinstitutioner som är in house)
danskonsulent (den andra av två konsulenter som är in house).
Övriga 6 konsulenter har externa kulturinstitutioner, (se nedan, som huvudmän.)

I övrigt finns tre externa regionala kulturinstitutioner, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken
och Länsteatern på Gotland, som får delar av sina verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen.
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Gotlandsmusiken är också en stiftelse som i sin helhet är underställd regionfullmäktige, men
finansieras via kultursamverkansmodellen och egna intäkter.

4.4.1 Länsteatern
Länsteatern är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 8 612 tkr, varav
hyra för lokalen med 852 tkr.
Länsteatern har en styrelse med tre politiskt tillsatta ledamöter och representanter för Gotlands
bildningsförbund, Gotlands teaterförening, Länsteaterns Vänner och Länsteaterns personal.
Länsteatern på Gotland består av en fast kärna, men till den fasta personalens hjälp finns ett
flöde av projektanställda medarbetare som varierar beroende på vad teatern producerar och tar
in för gästspel.
Länsteatern på Gotland drivs av en ideell förening, och har funnits sedan 1995. Då fick den fria
gruppen Bryggeriteatern, som varit verksam sedan slutet av 1970-talet, länsteateruppdraget.
Sedan dess är teaterns verksamhet, scen och administration inrymd i en vacker f d kyrka från
förra sekelskiftet, belägen innanför den södra delen av Visby ringmur.
Länsteaterns uppdrag är att producera professionella produktioner för barn, unga och vuxna,
med barn och unga som prioriterad målgrupp. Vidare att varje år få till stånd ett antal gästspel
genom inhyrda professionella enskilda aktörer.
Länsteatern strävar efter att stå för ett varierat utbud och kunna erbjuda publiken angelägen och
engagerande scenkonst med lokal förankring. De arbetar också med uppsökande
föreställningsverksamhet, där de vill ge alla gotlänningar möjlighet att få uppleva teater oavsett
om det sker i i en bygdegård, skola, utomhus eller på egen scen i Visby innerstad.
Varje år tar Länsteatern emot gästspel från övriga landet samt producerar egna föreställningar
för barn, unga och vuxna. De senaste åren har samarbetet med GotlandsMusiken
(Länsmusiken) intensifierats, och resulterat i ett stort antal samproduktioner och gemensamma
projekt.
Sedan 2013 innehar Länsteatern även länsdansuppdraget, vilket bl a innebär att producera
professionella dansföreställningar samt att ta emot gästspel. Det övergripande målet med
dansen är detsamma som med teaterverksamheten; att nå ut till så många gotlänningar som
möjligt och engagera dessa, samt att skapa föreställningar med lokal förankring och globalt
anspråk. I arbetet med det nya dansuppdraget är det oerhört värdefullt att vara en medpart i
Dansnät Sverige, och därigenom få möjlighet att ta emot såväl nationella som internationella
gästspel inom danskonsten. Länsteatern på Gotland är en part i Dansnät Sverige sedan 2013.
Länsteatern har ökat sin publik från ca 9000/år för några år sedan till ca 20000 besökare idag.
Arbetar över hela Gotland med uppsättningar på Länsteatern i Visby och bygdegårdarna runt
om på ön.
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4.4.2 Gotlands musikstiftelse
Gotlandsmusiken är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 13 244 tkr.
Gotlands Musikstiftelse har en politiskt tillsatt styrelse med 7 ledamöter.
Gotlands musikstiftelse, GotlandsMusiken bildades 1998 och har Region Gotland som
huvudman. Gotlandsmusiken är länsmusiken på Gotland. Verksamheten finansieras med
statligt och regionalt stöd samt egna intäkter från försäljning av konserter.
GotlandsMusikens uppdrag är att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i
samarbete med andra musikgrupperingar, artister och arrangörer. Musik för och med barn skall
prioriteras. GotlandMusiken gör ca 300 framträdande per år av vilka drygt hälften är för barn
och ungdom. Framträdanden görs såväl vid besök på förskolor som vid stora offentliga
konserter.
GotlandsMusiken är en professionell musikinstitution. Den konstnärliga personalen är
organiserad så att GotlandsMusiken kan erbjuda en mycket stor genrebredd och därmed ett
stort musikutbud.
GotlandsMusikens ensambler är GotlandsMusikens blåsorkester, Storband, Brass, Jazzkvartett
samt Gotlands blåsarkvintett.
GotlandsMusiken är också huvudman för Gotlands Sinfonietta, en stråkensamble bestående av
både professionella musiker och amatörer. Sifoniettan är ett samarbete med Uppsala
Universitet, Campus Gotland, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, inkl Kulturskolan i
region Gotland, Musikaliska Sällskapet och Tonsättarskolan.
Har samarbete med många olika aktörer på Gotland, har ca 35000 lyssnade/år på sina olika
framträdanden.

4.4.3 Gotlands Museum
Gotlands museum är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 16 445 tkr.
I detta ingår en konstkonsulent. Museet har en kostnadsmassa 2016 på knappt 35 mnkr.
Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under
namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.
År 1880 flyttade man in i den sal som idag visar bildstenar – Bildstenshallen. Numera tillhör
hela kvarteret Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och ägs av Föreningen
Gotlands Fornvänner som är en ideell förening med strax under 3000 medlemmar. Styrelsen
består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och
Länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande.
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Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region.
Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta bestämmande organ.
Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem
besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar &
arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet.
Museet fick 2016 det Stora Turismpriset.
Utdrag ur avtalet mellan Gotlands Museum och Region Gotland kulturarv och konst
2014-2016, kultursamverkansmodellen
En uppdragsbeskrivning av regional museiverksamhet:
• Regionalt tillgängliggöra
Gotlands Museum ska verka för att ge alla invånare på Gotland - oberoende av ålder, kön,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder - möjlighet att delta i, och
ta del av, det regionala kulturarvet och konstlivet.
• Vara en drivande och utvecklande resurs
Den regionala museiverksamheten ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom
kulturarvs- och konstområdet på Gotland. Det övergripande målet är att främja förnyelse
samt samverka mellan institutioner och fria professionella kulturskapare.
• Samordna, förmedla och bygga kunskap
Gotlands Museum ska medverka till att skapa och utveckla mötesplatser och nätverk som
rör samarbeten med fria aktörer och föreningslivet på Gotland och delta i samarbeten
med andra offentliga förmedlare av barn- och ungdomskultur.
• Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Gotlands Museum ska sörja för att stödja fria kulturaktörer, t ex genom tillfälliga anställningar,
rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och genom projektansökningar.
• Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig förnyelse
Gotlands Museum skall hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet
samt vara en plattform för konstnärlig förnyelse.

4.4.4 Övriga verksamheter
Länsbibliotek, Film på Gotland, Danskonsulent ingår också i det Regionala
kulturuppdraget och får sammanlagt stöd med 1 933 tkr.
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4.4.5 Utredarens förslag
Dessa statliga/regionala medel bör, enligt min uppfattning, inte vara en del av besparingen då i
så fall statens bidrag kommer att minska i motsvarande grad. Det blir då en dubbel besparing på
verksamheten. Verksamheternas resultat visar att insatta medel ger bra effekt.
I utredningen har jag intervjuat, Lars Sjösvärd, Gotlands Museum, Dag Franzén,
Gotlandsmusiken och Thomas Sundström, Länsteatern.
Sammantaget anser länsinstitutionerna att kultur- och fritidsförvaltningen har byråkratiserats
och att dubbelarbete förkommer i hög grad. Från deras horisont känns ”hatten” mycket stor.
Man anser att man inte tillräckligt utnyttjar den specifika kompetens som finns i institutionerna,
t ex i framtagandet av kulturplanen. Man anser att kulturplanen blir för ”fluffig” och dessutom
på en nivå som det inte finns resurser till att förverkliga, bl a för att verksamhetskompetens
saknas. Planen skulle bli mer stringent om institutionerna blandades in mer i arbetet.
Vidare tycker man att den regionala kulturen hamnat på en undanskymd plats i förvaltningen,
med en strateg som är underställd en förvaltningschef som i sin tur är underställd en nämnd
som svarar mot fullmäktige, när regionstyrelsen är avtalstecknande part mot Kulturrådet.
Dessutom är organisationen idag inte helt stringent, t ex så är Film på Gotland och
danskonsulent till 50%, vilka är institutioner och stöds genom samverkansmodellen, organiserad
”inhouse” underställd avdchefen för den primärkommunala kulturen, medan övriga
institutioner är ”fria” utanför förvaltningen men stöds ekonomiskt av stat och region genom
kultursamverkansmodellen och strategen underställd förvaltningschefen.
Alla institutioner anser att den verksamhet de bedriver i hög grad bidrar till ett rikt utbud för
såväl medborgarna som tillresta besökande och förtjänar en mer framträdande roll. Det
kulturella utbudet är på Gotland mycket högt i förhållande till motsvarande kommuner på
fastlandet. Kulturen är, enligt institutionscheferna, en starkt bidragande faktor till att fler och
fler besöker Gotland.
Mitt förslag är att samverkansmodellen fortlever i samma omfattning men flyttas tillsammans
med det primärkommunala kulturuppdraget och biblioteksavdelningen till
Regionstyrelseförvaltningen. En ny avdelning inrättas, med en kulturchef som chef för denna.
Strategtjänsten dras därför in initialt, ev återskapas någon form av handläggare. Kulturchefens
uppdrag initialt måste bli att organisera om hela kulturområdet och öka samordningen mellan
den regionala och den kommunala kulturen. Initial besparing 612 000.
Ingen besparing tas i övrigt ut i det regionala uppdraget, man bör dock se över
möjligheterna att på sikt hjälpa institutionerna med administrativa tjänster såsom lönehantering.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

31

4.5 Kultur- och ungdomsavdelningen
4.5.1 Kulturavdelningen
4.5.1.1 Det primärkommunala kulturuppdraget

”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland)
KFN ansvarar för att:
 främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
 möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens olika
uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
 vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
 KFN ansvarar för att fördela lokala bidrag till kulturen
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
 Ledning och utveckling 0,5 tjänst1 - 650 tkr
 Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
 Film på Gotland2 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
 Danskonsulent3 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
 Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
 Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
4.5.1.2 Utredarens förslag

Mitt förslag är att Kulturavdelningen flyttar, tillsammans med det regionala kulturuppdraget och
biblioteksavdelningen till Regionstyrelseförvaltningen och bildar en avdelning med en
avdelningschef som tillika är Region Gotlands kulturchef. Avdelningschefen (50%) avvecklas.
Besparing 385 000 på årsbasis.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
3 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
1
2
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4.5.2 Ungdomsavdelningen
KFN ansvarar för öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år)
att få en trygg och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar
förbereds för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
Öppen verksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst
ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Fritidsledarna tar tillvara och
främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov.
I den öppna verksamheten finns ambitionen och uppdraget att skapa förutsättningar till en
positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Särskilt angeläget är det att
uppmärksamma de ungdomar som i lägre grad blivit bekräftade av det övriga vuxensamhället
Verksamheten bygger på ett tydligt långsiktigt uppdrag där unga sätts in i ett helhetsperspektiv
och i ett sammanhang av alla åldrar i vårt samhälle – det vill säga ungdomsavdelningen stödjer
de ungas vuxenblivande och resan dit.
Öppen verksamhet bedrivs i form av fritidsgårdar och träffpunkter
Verksamhetens innehåll
Våra verksamheter har sin utgångspunkt i våra mötesplatser, ungdomsgårdar och ungkulturhus,
men vi arbetar även med att skapa mötesplatser i andra miljöer där ungdomar finns och
samarbetar med andra samhällsaktörer
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby. Övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet, vi arbetar i projekt i egen regi eller tillsammans
med andra aktörer, vi utger ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer, vi bedriver en
omfattande lovverksamhet, särskilt sommartid. Och vi arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar totalt summa 16.6 mnkr.
Till detta skall läggas särskilda medel på 0,95 mnkr som tilldelats inför 2017 för att arbeta med
integrationsfrågor.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

33

4.5.2.1 Utredarens förslag

Jag har inhämtat avdelningschefens förslag och intervjuat utbildningsdirektör Anders Jolby och
Socialdirektör Marica Gardell, de båda senare är av åsikten att ungdomsavdelningen bäst passar
inom skolans värld. Jag har också talat med avdelningschefen och en av enhetscheferna.
Enhetschefen tycker att ett annat alternativ är att ungdomsverksamheten även fortsatt
tillhör/lyder under kulturavdelningen och sålunda också flyttas med till
regionstyrelseförvaltningen. Han har en farhåga att ungdomsavdelningen på sikt kommer att
utarmas i skolans värld, då verksamheten till skillnad från skolverksamheten är frivillig. Min syn
på detta är att det är av vikt att uppdraget som ungdomsenheterna har i sin helhet övergår till ny
förvaltning, oberoende av vilken. Om Region Gotlands intentioner med ungdomsverksamheten
kvarstår även framgent så är det den nya förvaltningens/nämndens ansvar att så sker.
Socialdirektören ser en stor fara med att inrymma verksamheten i socialförvaltningen.
Myndighetsutövning är en del av verksamheten och den kan tvingas utföras mot ungdomar som
befinner sig i ungdomsverksamheten, om det då är samma förvaltning kan det upplevas som
hämmande för ungdomsverksamheten. Ungdomar som riskerar att bli utsatta för
myndighetsutövning kommer då att undvika ungdomsgårdarna. Fritidsledarna kan av
ungdomarna uppfattas som ”poliser eller socialarbetare” och det kommer att undergräva deras
möjligheter att verka fritt med ungdomarna.
Det finns idag ett väl fungerande samarbete på Solbergaskolan, vars verksamhet bör stå som
mall för eventuella samordningar på andra ställen framöver. Det är också viktigt att där det går
samordna ungdomsverksamheten med biblioteksverksamhet. Det är på gång i Roma och
eventuellt även i Hemse.
Gotlands Idrottsförbund framför att man är intresserade av ett utökat utbyte, där föreningslivet
åtminstone på de större orterna är beredda att diskutera djupare samarbete och engagemang på
ideell basis på ungdomsgårdarna, kanske t o m ett övertagande av vissa.
Det känns naturligt att UAF har ansvaret för barn och ungdom från tidig ålder och in i
vuxenlivet, såväl på dag tid som på fritiden. UAF har också ansvaret för Kulturskolan och ett
samarbete mellan Kulturskolan och ungdomsgårdarna, liksom med Folkhögskolan, kan
utvecklas.
Mitt förslag är därför att ungdomsavdelningen, exklusive avdelningschef flyttas till UAF. I
uppdraget ingår sedan att ta upp diskussionerna med GIF för att på sikt eventuellt integrera
föreningslivet i verksamheten.
Alternativet att följa med till regionstyrelseförvaltningen ser jag inte som ett bra alternativ,
ungdomsverksamhet är ingen regionstyrelsefråga, bortsett från övergripande att verksamheten
är viktig och skall bedrivas trots att det är frivilligt.
Avdchefstjänsten (50%) dras in, besparing 380 000. Sparbeting läggs på enheterna med
ytterligare 200 000. Besparing 980 000 på årsbasis från 2020, varav 400 000 från 2017 enligt
beslut i nämnden nov-16.
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4.5.3 Fritidsavdelningen
4.5.3.1 Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
Syftet med Region Gotlands fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett
fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och
kulturellt. Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse
av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till
regionens utveckling och tillväxt
KFN ansvarar för:
 att ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott med särskilt fokus på barn och unga. ”En god
upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor
och därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet)
 att tillhanda hålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar,
badhus). Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
 att erbjuder mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, duschoch WC vagnar.
 Region Gotlands bad- och simverksamhet
 att fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
 att fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
 att erbjuda rådgivning/dialog
 att medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda
infrastruktur (se ovan) och organisationsstöd
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:
Totalt

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr
68 mnkr

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc
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10 mnkr

Uppgifter
Ansvarar för bokningar och drift av simhallar och övriga idrottsanläggningar på Gotland. Håller
i bidragen till fritidsverksamheten. Har en Avdelningschef på 1,0 tjänst.
Direkt underställd avdchefen finns:
Bokningen med 2 tjänster.
Bokningen svarar för all bokning av anläggningar och fakturering av avgifter. Vidare för halloch planfördelning till föreningslivet och rådgivning till föreningslivet.
Kostnad för bokningen ca 800 000 Skr, intäkt ca 4 000 000 Skr.
Netto: + 3 200 000
En assistent på heltid, 430 000, som har IT-ansvar för KFF, bokning, stöd till anl, simhallar
mm
Bidrag, 1,0, 500 000, handlägger bidrag ut för ca 6,4 mnkr, rådgivning
En enhetschef för Anläggningar med 13 vaktmästare, 5,1 mnkr i lön och 25,2 i hyror, sköter
driften av anläggningarna,
Enhetschefen handlägger även bidrag för ca 8,9 mnkr. Rådgivning
En enhetschef för simhallarna, med 11 anställda, 4,2 mnkr lön, 5,3 mnkr hyra. Sköter Hemse
och Solberga simhallar. Intäkt ca 250 000 försäljning.

4.5.3.2 Bidragstagare

Allmänt
Bidragsverksamheten är ganska omfattande.
Stöd till ungdoms- och idrottsverksamhet , ca 6,4 mnkr


aktivitetsstöd

2 300 000



distriktsstöd

1 301 000



resestöd

535 000



stipendier mm

20 000



pensionärsföreningar

190 000



funktionshindrade

700 000



SISU

621 000



Sociala föreningar

460 000



Bidrag till särskilda fritidsev

191 000



Internationellt idrottsutbyte

100 000
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Stöd till övrig fritidsverksamhet , ca 8,9 mnkr


Föreningsägda IP, drift

5 221 000



Föreningsägda IP, invest

796 000



Motionsstugor

400 000



Samlingslokaler, drift

675 000



Samlingslokaler, invest

615 000



Hemsegården

103 000



Idrottscenter

1 000 000



Kartbidrag

50 000

4.5.3.3 Definition bidragsgivning

I arbetet har kontakt tagits med Region Gotlands jurister för att utreda möjligheten att
föreningslivet själva skulle kunna ta på sig att fördela det kommunala stödet. Juristen hänvisar
till en skrift om just detta, Det juridiska systemskiftet, möjligheter och begränsningar. I denna
framgår att detta inte skulle vara möjligt enligt författarnas tolkning av kommunallagen. I
skriften står följande:

” Bidragsgivning
Kommunala beslut om stöd till företag och föreningar räknas inte som myndighetsutövning, men är likafullt
uppgifter som inte kan överlämnas till privata rättssubjekt att ta ansvar för. Motiveringen till det är att
kommunen inte kan avhända sig bestämmanderätten över hur kommunala skattemedel anslås och används.
Inom kultur- och fritidssektorn kan kommunen t ex inte överlämna fördelning av
föreningsbidragen till föreningarna själva.”
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4.5.3.4 Gotlands Idrottsförbund

Gotlands idrottsförbund är en aktör på Gotland som till del stöds av Region Gotland. Som
framgår av budgetlistan under 4.5.3.3, så är stora delar av bidragsverksamheten riktad till
idrottsrörelsen.
Förutom detta stöd så är statens stöd till idrotten omfattande och i princip villkorat på samma
sätt som kulturstödet i kultursamverkansmodellen. Skillnaden är dock att den stora delen av
statliga medel, ca 18,4 mnkr, inte passerar och administreras av Region Gotland, utan av
idrottsrörelsen själva via Riksidrottsförbundet och regionalt av Gotlands idrottsförbund. Ett
mindre villkorat regionalt stöd ges av Region Gotland.
Det stora stödet från Region Gotland kan delas upp i några poster:





Bidrag till olika idrottsliga aktiviteter i form av dels aktivitetsstöd, resestöd, kartbidrag,
stipendier och SISU (idrottens studieförbund) samt internationellt idrottsutbyte,
Drift- och investeringsbidrag till föreningsägda idrottsanläggningar av olika slag
Regionägda idrottsanläggningar som ägs, driftas och underhålls av Region Gotland.
Förmedling av ett villkorat regionalt stöd på 1 280 000 som förutsätter att av Gotlands
idrottsförbund lagd verksamhetsplan genomförs.

Utdrag ur Gotlands Idrottsförbunds verksamhetsplan 2017
Gotlands Idrottsförbund har som stödorganisation till sina 189 medlemsföreningar fördelat på
49 idrotter en betydande del i ett varierat fritidsutbud. 2015 genomfördes 33.709
sammankomster och 325.033 deltagartillfällen i åldern 7-25 år. Idrottens spridning är från Fårö i
norr till Hoburg i söder och sedan fördelat i nästan varje socken. 114 av våra 189 föreningar
erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar. Via idrottens Studieförbund, SISU
Idrottsutbildarna, genomförs all ledarutbildning inom den gotländska idrotten och även
idrottens generella barn och ungdomsledarutbildningar Plattformen samt Grundläggande
Tränarutbildning (GTU1).
Gotland, som idrottsdistrikt, har ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24
medlemsöar i IGA (Island Games Association) deltar vi och arrangerar Island Games under
2017. Vi har även via mångårig erfarenhet tagit del i att formalisera och utveckla internationellt
utbyte med flera europeiska ungdomsorganisationer. Vår betydelse för besöksnäringen med
120.000 gästnätter gör att vi fortsätter att satsa mot att Gotland blir ett självklar val för
internationella idrottsmöten. Under 2017 kommer vi att ytterligare stärka vårt arbete för
jämställdhet och mångfaldsfrågor
Gotländsk idrott finns representerade i ett 20-tal råd, partnerskap och nätverk.
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Verksamhetsplan 2017
Det regionala uppdraget innebär att GI inom sitt verksamhetsområde ska:


betala ut stöd till specialdistriktsförbunden (SDF) inom Gotlands Idrottsförbunds
verksamhetsområde.



stödja våra 49 idrotter och 189 föreningar genom regelbundna kontakter och
verksamhetsanalyser. Inom uppdraget att stödja våra medlemmar inom den gotländska
idrotten ingår att:
o Handlägga och fördela regionalt anslag.
o Handlägga och fördela stöd för att rekrytera barn och ungdomar inom ramen
för Idrottslyftet.
o Handlägga och fördela RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer inom ramen
för Idrottslyftet.
o Vägleda kring LOK-stöd, idrottslyftet, antidoping-frågor, föreningsjuridik.
o Vägleda föreningar via DF:s externa kontakter inom sitt nätverk inom, ekonomi,
alternativa driftsformer, arbetsgivarfrågor, skattefrågor samt andra stöd och
utvecklingsmöjligheter.
o Verka för att idrottsföreningar och SDF använder IdrottOnline samt ge support
i verksamhetssystemet.
o Arbeta för att idrottsföreningar använder idrottens kontoplan.

Dessutom genomför Gotlands Idrottsförbund


Bokföring för mellan 10-15 föreningar och SDF



Lönehantering för mellan 10-15 föreningar och SDF



Samordnar ett gemensamt Idrottens Hus



Handhar ekonomin för s.k. Ombudsmannaidrotter



Förhandlar och sluter idrottsavtal inom områden som resor, boende

Gotlands idrottsförbund skall också:


Verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta i,
och ta del av idrottsverksamheten.



Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete med frågor rörande barn-, ungdoms- och
vuxenidrottsverksamheten utifrån Idrotten vill för att nå idrott hela livet. Stärka och
utveckla idrottsföreningars arbete via sociala och etiska frågor såsom antidoping,
”ekonomisk doping”, värdegrundsfrågor och liknande.



Arbeta för att alla beslut och all verksamhet ska präglas av ett mångfald- och
jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda mål och Idrotten vill.
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I uppdraget ingår att
Utöver uppdraget genomför GI tillsammans med SISU-Idrottsutbildarna:


Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på mångfaldsfrågor, 140 anställda inom
kultur o fritidsförvaltningen tillsammans med anställd personal inom idrotten
kombinerat med föreningslivets ledare.



Folkhälsa på Gotland är ett projekt med Hälso- o Sjukvårdsnämnden (HSN) som syftar
till att stärka idrottsföreningens roll i rehabilitering och det preventiva arbetet för en
stark gotländsk folkhälsa



Föräldraprojektet som syftar till att stärka sambandet mellan föräldrar, barn och ledare
genomförs i samverkan med Länsstyrelsen och GI/SISU. Projektet tar fram en
utbildningsplan och modell och har som mål att minst 15 föreningar deltar.



Arbetet med Integration: tillsammans med ett 20-tal föreningar genomför vi
ledarutbildningar, värderingsarbete men även dörröppnande för allas rätt att vara med.
En särskild satsning tillsammans med KFF är att få nyanlända tjejer att hitta rätt i
idrottsmiljön



Läsmuskler, lässtimulering för idrottande barn och ungdomar genomförs i samarbete
med Länsbiblioteket.

Vidare skall Gotlands idrottsförbund:
Samordna, förmedla, bygga kunskap samt kommunicera och härvid:


Vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland.



Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället.



Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser.



Vara en sammanhållande aktör för den gotländska idrotten och vara ledande och
samordnande i frågor som idrottens roll för besöksnäring, gymnasial och eftergymnasial
idrottsutbildning, internationellt utbyte via Island Games.



Stimulera till debatt och dialog, på alla nivåer inom distriktet, i idrottsideologiska frågor
utifrån värdegrunden som beskrivs i Idrotten vill.



Via SISU-Idrottsutbildarna, erbjuda den gotländska idrottsrörelsen idrottsgemensamma
utbildningar som Plattformen, Grundläggande tränarutbildningar (GTU1), idrottens
föreningslära (IFL) och utbildning i Idrott Online.



Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och Fritidsförvaltningen, synliggöra stödet
till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra 12 möten med föreningslivet per år.



Genomföra tre föreningsbufféer i samverkan med KFF (norr, Visby och söder) i syfte
att lyssna och beskriva de stödformer och bidrag som finns för föreningslivet.
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genomföra en ordförandekonferens



Ha en uppdaterad hemsida där information finns.



Kommunicera viktiga datum kontinuerligt till våra medlemmar via bland annat sociala
medier

Nätverk som GI företräder idrotten i:
• Kultur- och Fritidsnämnd och förvaltning avseende anläggningsfrågor, bidragsfrågor och
gemensamma projekt och Presidieträffar, handikapporganisationer.
• Länsstyrelsen, Samverkansgrupp Integration, Drogförebyggande Nätverk för ideella
organisationer, ANDT- grupp, Regionala Partnerskapet
• Övriga förvaltningar inom Region Gotland, Samverkansgrupp Idrottens Ö, Trafikantrådet,
Näringslivsråd, Tryggare Gotland, Arbetsgrupp främja rörelse och hälsa, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Dessutom:
• Gotlands Förenade Besöksnäring
• Island Games Association
• Campus Gotland
• Tillväxt Gotland
• LAG, Leader Gute
• Samverkan Civilsamhällets organisationer
• Gotlands Bildningsförbund (SISU)
• GI är remissinstans i plan och byggnadsfrågor, regional tillväxtplan, översiktsplaner
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4.5.3.5 Föreningsstöd - möjligheter och begränsningar,
Skandinaviska utvärderingsinstitutet
2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region Gotlands
samlade stöd till föreningslivet. Detta är utdrag ur den. Kursivt är utredarens förtydligande
Den primärkommunala Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är i huvudsak
en frivillig verksamhet. Det enda som inte är frivilligt är att varje kommun är skyldig att ha
ett folkbibliotek och varje kommunal skola skall ha ett skolbibliotek. Vidare måste varje län ha
ett länsbibliotek.
Som Region har dock Gotland ytterligare pålagor från staten. I den sk ”kulturportföljen” , eller
som det nu kallas Kultursamverkansmodellen, från staten till landstingen/regionerna är vissa
kulturuppdrag villkorade. Staten stödjer med vissa medel och regioner/landsting skall
medfinansiera verksamheter. Om regionen väljer att minska sin medfinansiering så minskar staten
sin i motsvarande grad.
Regionen har mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur
verksamheten ska stödjas. En viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så
kallade smålagar som reglerar det kommunala stödet till ungdomsorganisationer.
Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs.
vad en kommun får och inte får göra - 2 kap 1 §. Den så kallade
lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun gör ska vara kopplat till den
egna kommunen och de egna kommuninnevånarna. En kommun kan därför i
princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den egna
kommunen.
En annan princip är likställighetsprincipen - 2 kap 2 §. Den betyder att kommunen
måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl
för något annat. När fullmäktige har antagit normer för den kommunala
bidragsgivningen ska därför alla föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa
normer.
Ett exempel på en så kallad smålag är lag 1989:977 om kommunalt stöd till
ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till
lokala ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk
verksamhet. Dessa smålagar har numera samlats i Lagen - 2009:47 - om vissa
kommunala befogenheter som reglerar ett 20-tal olika områden.
Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd
så länge kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det
gäller kontantbidrag till föreningslivet har regionen rätt att prioritera olika grupper
t.ex. flickor framför pojkar, äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge
dessa prioriteringar tillämpas för alla föreningar. Det innebär också att regionen har
rätt att differentiera kontantbidragen till olika föreningskategorier och till
verksamheter i t.ex. skilda bostadsområden.
Även när det gäller taxor och avgifter har regionen en stor handlingsfrihet. Fria
lokaler eller inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för
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olika målgrupper. Skilda avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också
tillämpas.

Stödformer och politisk styrning
I huvudsak omfattar regionens stöd till föreningslivet två områden. Dels ett kontant
stöd till verksamhet som i Gotlands fall i första hand utgår till barn- och
ungdomsföreningar och åldersgruppen 7– 20 år eller som stöd till vuxenföreningar.
Den andra formen av föreningsstöd är lokalsubventioner. Stödformen omfattar
såväl barn- och ungdomsgruppen som föreningslivets vuxna deltagare som bokar
tid i regionens lokaler och anläggningar. Även för föreningar med egna eller inhyrda
lokaler utgår lokalsubventioner via regionens driftbidrag.
På samma sätt som i alla andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än
de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona regionen betalar ut i
kontantbidrag till föreningslivets verksamhet utgår betydligt mer i form av
subventioner och driftbidrag som är lokalanknutna.
Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som
fördelas till föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra
flesta är helt överens om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden
av den styrning som bör och kan tillämpas.
I regionen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges
till föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel
på sådana styrinstrument är:
 Investeringar
Valet av lokaler och anläggningar som regionen bygger påverkar bl.a. om
verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten
förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden.
 Kontanta bidrag
Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera
verksamhet för olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller
integration.
 Taxor och avgifter
Genom differentierade avgiftssystem kan t.ex. åldersgrupper, säsongsanpassad
verksamhet eller arrangemangsvillkor påverkas.
 Tid och plats i anläggningar
Detta är förmodligen det starkaste politiska styrinstrument som finns. Genom
att politiskt styra vilka som ska få plats i lokaler och anläggningar samt när de
ska få tider kan regionen påverka allt från tidig specialisering till jämställdhet.
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Principiella skillnader mellan kultur och fritid
Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter med skilda
inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det traditionella kulturområdet
och det som betraktas som fritid. I samband med frågor och diskussioner omkring
föreningsstöd är vissa utgångspunkter viktiga att förstå vilket vi ska försöka belysa i
nedanstående exempel.
Kultur Allmänheten är största målgruppen
Fritid De egna medlemmarna är största målgruppen
De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast
verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang,
konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt
studiecirkelverksamhet.
De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i
huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet
medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar
Kultur Uppdragsstöd är vanligt bland kulturföreningar
Fritid Normerade bidrag gäller för fritidsföreningar
Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån
uppdragets art omkring bidragens storlek. Den enda bidragsform inom
kulturområdet som är reglerat och betalas ut efter kvantitativa normer är
stödet till studieförbunden.
De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna kvantitativa
normer som antal medlemmar, antal aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler.
Kultur Vänder sig i stor utsträckning till vuxna
Fritid Barn och ungdomar under 20 år är prioriterade
I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de vanligaste
besökarna och ”konsumenterna”.
Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom samhällsstöd en tydlig
målgrupp i åldrarna under 20 år.
Kultur Större andel unga tjejer utövar själva
Fritid Större andel unga killar utövar själva
Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att det är en större
andel unga tjejer än unga killar som t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar
skapande aktiviteter medan det är en större andel unga killar än unga tjejer
som spelar t.ex. fotboll, innebandy och ishockey.
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Kultur Ungdomsverksamhet i kommunal regi
Fritid Ungdomsverksamhet i föreningsregi
Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i kommunal regi
genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i viss mån genom ungdoms/fritidsgårdarna.
Inom fritidsområdet sker majoriteten av ungdomsverksamheten i
föreningsregi. Enda undantaget är den verksamhet som bedrivs på ungdoms/fritidsgårdarna.

Kultur Föreningarnas lokalsubventioner är inte omfattande
Fritid Föreningarnas lokalsubventioner är mycket stora
Lokalsubventioner för kulturföreningar – det ekonomiska värdet av tider som
föreningar använder i kommunala lokaler – tycks inte vara omfattande. De
kontanta bidragen till verksamhet är betydligt större.
För fritidsföreningar är situationen den omvända. Det stora kommunala stödet
utgörs av lokalsubventioner.

4.5.3.6 Utredarens förslag

Organisationstillhörighet
Mitt förslag är att enheterna inom avdelningen, utom bidragsverksamheten, flyttas till TKF.
TKF åläggs ett sparbeting inom verksamheten på 2 800 000, att verkställa före 2019 års utgång.
I det ingår rationaliseringar inom vaktmästeri och avvecklingar av lågt prioriterade kommunala
anläggningar, alternativt försäljning/överlämning av drift till föreningslivet/näringslivet. Här
kan åtgärder behöva vidtas under 2017-2019 för att klara betinget. En reserv på 1,5 mnkr är
avdelad centralt dessa år till bl a sådana åtgärder.
Det ingår även uppdrag att tillsammans med Gotlands Idrottsförbund utveckla möjligheterna
att föreningar, åtminstone på de större orterna tar ett större ansvar för ”sina” anläggningar och
eventuellt övertar driften i vissa fall. Gotlands Idrottsförbund har visat ett sådant intresse.
Tekniska direktören Patric Ramberg är intervjuad i sammanhanget och ser att detta skulle vara
en naturlig hemvist i händelse av att kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned. Han ser möjliga
samordningsvinster med skötsel av anläggningarna och andra uppgifter som TKF har i dag.
Även Kultur- och fritidsförvaltningen ser samordningsmöjligheter i en sådan organisation om
förvaltningen skulle avvecklas.
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Bidrag och stöd
Utredaren har undersökt möjligheterna att låta distriktsförbunden, Gotlands Idrottsförbund,
Gotlands hembygdsförbund och Gotlands bygdegårdsdistrikt själva få fördela bidragen. Syftet
skulle vara att på sikt kunna avveckla tjänstemännen som handlägger dessa ärenden och därmed
kunna minska påverkan på de egentliga bidragen. Jag har intervjuat företrädare för dessa. Någon
är positiv till tanken och någon försiktigt positiv och någon har betänkligheter. Regionjuristen
ser inte möjligheten till detta utgående ifrån kommunallagen.
Min åsikt angående driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler är att dessa i dagsläget små
pengar har spelat ut sin roll. De har inte ökat i krontal sedan 70-talet enligt företrädare för
verksamheten. Att få ett grunddriftbidrag på ca 5000:- hjälper inte särskilt mycket idag. Det
kräver insatser av sockenborna/styrelserna att få till aktiviteter som dels skapar sammanhållning
i socknen och kan ge intäkter och därmed bidra till att driften säkerställs. För små bygdegårdar
kan det nuvarande grundbidraget kanske ändå ha viss betydelse.
De generella driftbidragen till föreningsägda samlingslokaler bör tas bort. En idé som bör
prövas är att slå samman drift- och investeringsstöd i en pott och istället öka investeringsstödet
för att stimulera föreningarna att själva renovera och modernisera sina bygdegårdar i syfte att
kunna öka uthyrningar och övriga aktiviteter i lokalerna. I stället bör investeringsbidragen öka
och också bli lite ”vidare” i vad som kan stödjas. Det är viktigare att föreningarna får stöd att
renovera och modernisera sina byggnader för att lättare kunna möta moderna besökares krav.
Tex bredband med Wifi, bra högtalaranläggningar, hörselslingor, handikappanpassningar, bättre
belysning, luftvärmepumpar mm för att sänka driftkostnader, lättare kunna ha föreläsningar,
kulturella- och andra samlingar och därmed få intäkter för att klara driften.
Man bör dock överväga om det skall vara möjligt att ur potten söka visst driftstöd, främst för de
allra minsta bygdgårdarna där driftbidraget fortfarande kan ha en avgörande betydelse. Detta
behovsprövas och förslaget är att i alla drift- och investeringsansökningar använda
distriktsstyrelsen som remissinstans. För renoveringar mm kan bidrag sökas även av
Länsstyrelse och Boverk i samarbete med Region Gotland i vissa fall.
Min åsikt är att man från Region Gotland bör stödja kulturell verksamhet, dvs beroende på vilka
aktiviteter man har så kan man söka och få bidrag/risktäckning ur denna pott till kostnader för
att ta dit artister, teater eller liknande, där priset för besökare annars riskerar att bli för högt och
folk därför avstår, alltså en viss subventionering. Man skulle också kunna tänka sig att Region
Gotland beviljar investeringslån till bra villkor, för att stimulera upprustning av lokalerna. En
annan möjlighet är att Region Gotland kan stödja med likvida medel då någon förening sökt
och fått bidrag från Boverket för renoveringar, men har svårt att klara likviditeten under
renoveringens gång, då Boverket inte betalar ut beviljat stöd förrän åtgärden är färdigställd och
kvitton finns. Föreningar kan tvingas av likvida skäl avstå investeringen trots att de är beviljade
stöd.
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Region Gotland kan och bör också stödja bygdegårdarna med att själv utnyttja dessa
samlingslokaler mera för att den vägen bidra med driftpengar i form av hyra för lokalen och
bokning av mat och fika via föreningarna.
Om man gör på detta sätt kan man totalt sett minska bidragen, utan att nämnvärt påverka
verksamheterna, snarare tvärtom. Samtidigt sänder Region Gotland ut signaler att man värnar
om vår kulturhistoria och vår landsbygd genom att regelbundet besöka och använda lokalerna.
Mitt förslag beträffande bidragsdelen är att fördelningen av bidragen kvarstår i Region Gotland
och flyttas till regionstyrelseförvaltningen och samordnas med Regional utveckling.
Jag anser också att distriktsorganisationerna bör kunna nyttjas som remissinstans vid
bedömning av inlämnade bidragsansökningar.
Totalt betalas ca 15,3 mnkr ut i bidrag.
Jag föreslår att inom detta område tas ut en besparing på sammanlagt 1,0 mnkr,
100 000 är ett redan taget beslut om minskning till studieförbunden. Återstår 900 000 att besluta
om.
Besparing totalt ca 1 000 000 på årsbasis.
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4.5.4 Biblioteksavdelningen
Biblioteken på Gotland förmedlar litteratur i syfte att främja läsning och läslust. De är
kunskapscentra för utbildning och sökande efter samhällsinformation. De är också mötesplatser
för evenemang, utställningar, program och samtal.
I bibliotekslagen framgår att en kommun måste ha folkbibliotek och också att ett länsbibliotek
skall finnas. Vidare framhålls att bibliotek och bibliotekshuvudmännen ska samverka i sin
uppgift att främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte och demokrati genom
att tillgängliggöra information och kunskap.
Flera nämnder inom region Gotland ansvarar för biblioteksverksamhet:
 KFN ansvarar för Folkbiblioteket – Almedalsbiblioteket + 10 folkbiblioteksfilialer +
bokbussen samt bibliotekssamverkan med Destination Gotland.
 KFN och Barn och Utbildningsnämnden ansvarar för ett integrerat folk- och
skolbibliotek: Gråbo bibliotek.
 BUN ansvarar för skolbiblioteken
 KFN och BUN ansvarar tillsammans för skolbokbuss
 GVN ansvarar för Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta
landsbygdscenter
 GVN ansvarar för Biblioteket på Gotlands folkhögskola i Hemse.
 KFN ansvarar för Patientbiblioteket på Visby lasarett.
 HSN ansvarar för det Medicinska fackbiblioteket på Visby lasarett.
 KFN ansvarar för Gotlands länsbibliotek, en funktion vars syfte är att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet
Ledning
1 Avdelningschef 100%, 1,5 Enhetschef 150%, 1 Biblioteksadministratör 100%
Kostnad: Löner 2.083.000 kr, Resor/Övrigt 45.000 kr,
Totalt: 2.128.000 kr
Länsbiblioteket = Utvecklingsavd
Biblioteksutvecklare 100% , Taltidningsredaktör 75%
Kostnad: Löner 1.339.000 kr, hyra 80.000 IT/Tele/Övrigt 221 000 kr, tryckningsbidrag 50 000
kr., Totalt: 1 690 000 kr, Intäkter: 908.000 kr,
Netto: 782 000
Slite
(2 biblioteksassistenter, 180%)
Utlån 2012: 19192 st 2013: 17739 st 2014: 15814 st 2015: 17525 st,
Kostnad: Lön 705.000 kr, hyra 293.000 kr, städ 48.000 kr, IT/Tele 34000 kr, program 5000 kr,
medier 92.000 kr, Totalt: 1.177.000 kr, Intäkter: -23.000 kr,
Netto:1 154 000. Kostnad/utlåning snitt 2012-2015 ca 65,7 kr.
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Fårösund
(1 biblioteksassistent, 100%)
Utlån 2012: 15822 st 2013: 19260 st 2014: 13272 st 2015: 8485 st,
Kostnad: Lön 409.000 kr, ingen hyra, städ 20.000 kr, IT/Tele 9000 kr, program 7000 kr, medier
71.000 kr, Totalt: 516.000 kr, Intäkter: -21.000 kr,
Netto: 495 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
Bokbuss
(2 bibliotekarier, 3 biblioteksassistenter, 1 vaktmästare, 510%)
Utlån 2012: 64098 st 2013: 59799 st 2014: 58894 st 2015: 54584 st
Kostnad: Lön 2.341.000 kr, hyra 255.000 kr, städ 12.000 kr, IT/Tele/Övrigt 181.000 kr, medier
217.000 kr, Totalt: 3.006.000 kr, Intäkter: -382.000 kr,
Netto: 2 624 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Roma
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 180%)
Utlån 2012: 39190 st 2013: 35086 st 2014: 32922 st 2015: 33444 st
Kostnad: Lön 800.000 kr, hyra 316.000 kr, städ 58.000 kr, IT/Tele/Övrigt 71.000 kr, program
20.000 kr, medier 154.000 kr Totalt: 1.419.000 kr Intäkter: -45.000 kr.
Netto: 1 374 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 41 kr.
Östergarn
(1 biblioteksassistent 44%)
Utlån 2012: 5097 st 2013: 5929 st 2014: 5293 st 2015: 5616 st
Kostnad: Lön 182.000 kr, hyra 35.000 kr, IT/Tele/Övrigt 2.000 kr, program 4.000 kr, medier
23.000 kr
Totalt: 246.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 44 kr.
Almedalsbiblioteket
(6 bibl, 13 biblass, 1 vaktmästare, 1 IT-samord, 1 webbutveckl ca 1850%), (Även 6 st
universitetsanställda bibliotekarier)
Utlån 2012: 228548 st 2013: 233990 st 2014: 232999 st 2015: 219823 st
Kostnad: Lön 8.280.000 kr, hyra 3.538.000 kr, städ 557.000 kr, IT/Tele/Övrigt 3.325.000 kr,
program 75.000 kr, medier 1.785.000 kr, Totalt: 17.560.000 kr ,Intäkter: -3.427.000 kr
Netto: 14 133 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 64 kr.
Patientbiblioteket på lasarettet
(1 biblioteksassistent 100%)
Utlån 2012: 7358 st, 2013: 8519 st, 2014: 8136 st, 2015: 6927 st
Kostnad: Lön 405.000 kr, ingen hyra och städ, IT/Tele/Övrigt 6000 kr, medier 70.000 kr
Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -82.000 kr
Netto: 399 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
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Gråbo
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 200%)
Utlån 2012: 44437 st 2013: 39371 st 2014: 37713 st 2015: 36747 st
Kostnad: Lön 901.000 kr, hyra 368.000 kr, städ 39.000 kr, IT/Tele 36000 kr, program 6000 kr,
medier 110.000 kr, Totalt: 1.460.000 kr, Intäkter: -21.000 kr
Netto: 1 439 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 39 kr.
Korpen
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 139%)
Utlån 2012: 13165 st 2013: 15202 st 2014: 12177 st 2015: 15003 st
Kostnad: Lön 644.000 kr, ingen hyra, städ, IT/Tele/Övrigt 8000 kr medier 70.000 kr
Totalt: 722.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Klinte
(1 bibliotekarie, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 21617 st 2013: 23072 st 2014: 22494 st 2015: 22250 st
Kostnad: Lön 1.244.000 kr, hyra 91.000 kr, städ 56.000 kr, IT/Tele 16000 kr, program 7000 kr,
medier 81.000 kr, Totalt: 1.495.000 kr, Intäkter: -250.000 kr
Netto: 1 245 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 56 kr.
Hemse
(2 bibliotekarier, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 51789 st 2013: 49612 st 2014: 52067 st 2015: 51106 st
Kostnad: Lön 1.462.000 kr, hyra 292.000 kr, städ 74.000 kr, IT/Tele/Övrigt 78.000 kr, program
15.000 kr, medier 153.000 kr., Totalt: 2.074.000 kr, Intäkter: -244.000 kr
Netto: 1 830 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 36 kr.
Burgsvik
(2 biblioteksassistenter 117%)
Utlån 2012: 10733 st 2013: 10421 st 2014: 8943 st 2015: 9411 st
Kostnad: Lön 285.000 kr, hyra 90.000 kr, städ 25.000 kr, IT/Tele 22.000 kr, program 5000 kr,
medier 54.000 kr Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -4.000 kr
Netto: 477 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 51 kr.
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Utlåning på biblioteken 2012--2015
2015

Bibliotek
Fårösund
Slite
Almedalen
Lasarettet
Korpen
Gråbo
Bokbuss
Roma
Östergarn
Hemse
Klinte
Burgsvik
Totalt

Nettokost

2012

2013

2014

2015 Totalt

495000 15822 19260 13272
8485
56839
1154000 19192 17739 15814 17525
70270
14133000 228548 233990 232999 219823 915360
399000
7358
8519
8136
6927
30940
722000 13165 15202 12177 15003
55547
1439000 44437 39371 37713 36747 158268
2624000 64098 59799 58894 54584 237375
1374000 39190 35086 32922 33444 140642
246000
5097
5929
5293
5616
21935
1830000 51789 49612 52067 51106 204574
1245000 21617 23072 22494 22250
89433
477000 10733 10421
8943
9411
39508
26138000 521046 518000 500724 480921 2020691

snitt

Kostnad/utlån
2015 snitt

14210
17568
228840
7735
13887
39567
59344
35161
5484
51144
22358
9877
505173

58,3
65,8
64,3
57,6
48,1
39,2
48,1
41,1
43,8
35,8
56,0
50,7
54,3

Av tabellen framgår de senaste 4 årens statistik. Slite och Almedalen är de i särklass
dyraste/utlåning. Totalt sett minskar utlåningen stadigt och kostnaderna/utlåning stiger.
4.5.4.1 Utredarens förslag

Enligt kommunallagen måste en kommun ha Folkbibliotek och länet ett länsbibliotek. Skolorna
(dock inte Folkhögskolor) är också skyldiga att ha bibliotek, men då inte för långt ifrån skolans
egna lokaler.
En samordning mellan skolornas bibliotek och folkbiblioteken synes vid en första anblick vara
den enkla och rätta vägen att gå. Att främja läslusten är en viktig uppgift för biblioteken liksom
för skolan, den måste tas på största allvar och en samverkan mellan folkbiblioteken och skolan
är betydelsefull och väsentlig. Dock skiljer sig utbuden av böcker/media och behovet av
öppettider mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, liksom den rent fysiska tillgängligheten,
så en samordning där är inte helt enkel. Lokalen måste ju finnas på ett sådant ställe i skolan där
den lätt kan avgränsas för att skapa tillgänglighet på kvällstid och helger då skolan ju normalt är
stängd.
Därför tror jag inte att en samorganisering med skolan är rätt väg att gå, det har jag egen
erfarenhet från tidigare uppdrag av. Biblioteken är också en kulturplattform och jag, liksom
andra som jag intervjuat, ser det naturligare att lägga kulturen och biblioteken i samma
organisation, så det blir mitt förslag.
Biblioteksutbudet på Gotland är som framgår stort. Som också framgår så sjunker utlåningen,
men den digitala sidan har ökat kraftigt de senaste åren, men visar en utplanande tendens.
I detta läge bör man se framåt och försöka titta i kristallkulan.
När besparingar krävs så känns det rimligt att föreslå en anpassning av utbudspunkter till de
serviceutbudspunkter som är under utredning.
En kompletterande modell för att klara besparingarna kan vara att samordna biblioteken i
kluster, enlig förslaget från förvaltningen (se bifogat material sist i rapporten). För att få
besparingseffekter krävs det dock att man förändrar sättet att arbeta. Inte bara att man förlägger
bibliotekariernas arbete till flera orter, utan också överväger att skapa s k meröppna bibliotek.

34,8
65,7
61,8
51,6
52,0
36,4
44,2
39,1
44,9
35,8
55,7
48,3
51,7
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Dessa finns på många håll i landet och innebär att låntagarna har begränsade tider med
bibliotekarier, men tillgång till biblioteket även på andra tider med en tagg och kod. I dessa bör
kanske låntagarna på dessa obemannade tider även kunna via nätet chatta med en bibliotekarie
på ett annat bibliotek och få hjälp om det behövs. Detta kräver dock investeringar, som måste
beaktas. Att arbeta på detta sätt kräver mer av bibliotekarierna och också kanske fler utbildade
bibliotekarier än idag, men då på bekostnad av antalet biblioteksassistenter som bör minskas.
Detta finns också i planerna och visionerna i biblioteksavdelningen idag.
I Visby bör utbudet kvarstå, förutom Almedalsbiblioteket, också på Korpen och Gråbo.
Korpen för att många med funktionshinder tar sig dit och har svårt att ta sig ned till
Almedalsbiblioteket. Gråbo har hög volym och låga kostnader och bör därför bibehållas tv.
På lasarettet bör patientbiblioteket avvecklas då patienterna som idag ligger inne är för sjuka för
att kunna läsa i någon större omfattning. Utlåningen är ganska låg och sannolikt är det personal
och anhöriga till största delen. Dessa kan vända sig till andra bibliotek. Nämnden har hösten -16
beslutat om nedläggning av patientbiblioteket under 2017.
Bokbussen håller relativt låga kostnader och kan eventuellt få utökat uppdrag att täcka in de
orter som biblioteken försvinner ifrån om dom gör det. En framtida möjlighet är att ersätta den
stora bussen med två mindre som trafikerar norra respektive södra Gotland.
Sammanfattande förslag: organisera biblioteksavdelningen tillsammans med kulturen i en
kultur- och biblioteksavdelning under en kulturchef i regionstyrelseförvaltningen.
Besparingarna som KFN fattat beslut om för 2017 på 691 000 (varav halvårseffekt på
patientbiblioteket på Visby lasarett), och 891 000 på sikt kompletteras med att ge
biblioteksorganisationen ett sparbeting på ytterligare 2 800 000 att klara före 2019 års utgång.
Medel avsätts centralt 2017-2019 för att kunna investera i ny utrusning i syfte att skapa
meröppna bibliotek, delas mellan anläggningarnas behov och biblioteken.
Besparing 3 691 000 på årsbasis från 2020.
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Bilaga 1

PM Förslag på ny styrmodell av
kultursamverkansmodellen på Gotland
(Beredningsgruppen 2016-07-05)
Syfte

Syftet med detta PM är att bereda möjlighet att genom ett politiskt ställningstagande kring
styrningen av kultursamverkansmodellen och ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och
kultur- och fritidnämnden göra ett vägval kring framtida arbetssätt. En konsekvens av det beslut
som kommer att fattas blir att styrdokumentet ”Hantering av kultursamverkansmodellen på
Gotland”, RF § 153 2012-11-26, RS 2012/491, revideras.
Frågeställningar:
1. Hur säkrar vi att regionstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för regionens ekonomi
och det regionala utvecklingsansvaret, har tillräcklig insyn och tillräckliga påverkansmöjligheter?
2. Hur säkrar vi att kultur- och fritidsnämnden, som har kompetens inom kulturen, har
tillräckligt inflytande?
3. Hur säkrar vi att det politiska uppdraget har sina forum och att tjänstepersonernas
fackkunskaper har sina, samt att kunskaperna tas tillvara i det operationella arbetet?
4. Hur säkras förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden,
liksom mellan ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen?
5. Hur förankras regionrådens uppdrag att ha särskilt ansvar för kulturfrågor? Och vad innebär
uppdraget? Hur säkras förtroendefulla relationer?

Inledning
Detta PM är en sammanfattande redogörelse av det avgränsade området
kultursamverkansmodellens styrning. Brister har uppmärksammats i nuvarande styrmodell och
här redovisas alternativ. Det nu gällande styrdokumentet togs fram 2012 när
kultursamverkansmodellen var ny sedan ett år och man ännu inte visste formerna för Region
Gotlands kontakter med Statens Kulturråd, som är den bidragsgivande enheten för den
regionala kulturen på Gotland.
Nedan under rubriken Styrmodeller redovisas två alternativ till styrning av
kultursamverkansmodellen på Gotland. När politiken beslutat inriktning kommer nuvarande
styrdokument att uppdateras enligt valt alternativ, varvid dokumentet kommer att beslutas i
regionstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt regionfullmäktige.
En beredningsgrupp bestående av representanter från ledningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har under 2015 och 2016 arbetat fram alternativen.

Bakgrund

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 med Gotland som en av de fem första regionerna att
”testköra” modellen. Samtliga län och regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i modellen.
Kultursamverkansmodellen är den största kulturpolitiska reformen sedan sjuttiotalet. Den
infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Kultursamverkansmodellen har inneburit att landsting och regioner som ingår i modellen nu
beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till
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regional kulturverksamhet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är
berättigade till statligt stöd. Kulturrådet beslutar, efter samråd med samverkansrådets parter,(1)
och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting och
region.
1) Samverkansrådet består av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet,
Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden och
Länsstyrelserna.
Storleken på stödet beror på Kulturrådets bedömning av Region Gotlands ambitioner och
satsningar, så som de framförs i kulturplanen, i jämförelse med övriga regioner och landsting i
Sverige. Fördelningen sker också utifrån statens kvalitativa och kvantitativa uppföljning av den
regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Exempelvis bedöms
måluppfyllnad av kulturplanen samt hur regionen bidrar till att de nationella kulturpolitiska
målen nås. Ett beslut kommer årligen i slutet av januari som meddelar den statliga delen av
bidragets storlek. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den regionala delen. År 2016 erhölls
22 600 000 kr från staten och regionen bidrog med 19 425 849 kr, vilket ger fördelningen att
den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Styrning
I processen där staten överfört ansvaret för att prioritera, fördela och forma den regionala
kulturpolitiken till regional nivå har man på både statlig och regional nivå fått testa sig fram till
hur modellen på bästa sätt ska skötas. Tack vare de erfarenheter som gjorts efterhand har
administrativa rutiner, dokument och processer uppdaterats och förbättrats. Detta arbete pågår
alltjämt på både nationell och regional nivå.
Kultursamverkansmodellen – fakta
Inom kultursamverkansmodellen ska region/landsting dela ut statliga medel inom följande sju
verksamhetsområden:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. regional museiverksamhet
3. regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet (kulturkonsulenter)
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga
7. hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Område 4, konst- och kulturfrämjande verksamhet, avser till största delen
konsulentverksamhet.
Den politiska instans som äger frågan om kulturinstitutionernas uppdrag och medel har följande
fyra huvudansvarsområden:
 Att utse vilken organisation/institution som är bäst lämpad att ha ansvar för respektive
verksamhetsområde.
 Att upprätta styrdokument, regionala kulturpolitiska mål samt ansvara för att en kulturplan
tas fram.
 Att årligen besluta om fördelning av medel, statliga och regionala, till de institutioner man
utsett.
 Att ansvara för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
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Kultursamverkansmodellen på Gotland
Inom Region Gotland är det i nuläget följande institutioner som har det regionala uppdraget:
Gotlands Museum: regional museiverksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet. Huvudman
för fyra konsulenter inom hemslöjd, kulturarv och konst.
Gotlandsmusiken: professionell musikverksamhet.
Länsteatern på Gotland: professionell teater- och dansverksamhet. Huvudman för en
scenkonstkonsulent.
Gotlands Länsbibliotek: regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande
verksamhet.
Film på Gotland: filmkulturell verksamhet. Huvudman för en filmkonsulent.
Utöver detta är kultur – och fritidsförvaltningen huvudman för en danskonsulent.
Kulturplanen
Kulturrådet förväntar sig att kulturplanen bygger på de nationella och regionala kulturpolitiska
målen. I de fall en region består av flera kommuner ska samverkan ske mellan regionen och
kommunerna. Eftersom Region Gotland inte har underliggande kommuner sker dialog och
samverkan direkt med de organisationer som omfattas av kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet förväntar sig också att kulturplanen tas fram efter samråd med det civila samhället
och det professionella kulturlivet, dvs organisationer, grupper och enskilda, som ligger utanför
kultursamverkansmodellen och ej uppbär stöd ur denna.
Politisk referensgrupp
En politisk referensgrupp tillsattes första gången inför den andra kulturplanen (2014-2016) och
bestod då av politiker från kultur- och fritidsnämnden. Inför den tredje kulturplanen (20172020) tillsattes även politiker från regionstyrelsen. Det finns två syften med att ha en politisk
referensgrupp; dels anger gruppen huvudriktlinjer i kulturplanen vad gäller fokusområden och
övergripande mål, dels förankras kulturplanen politiskt i processen vilket underlättar vid
beslutsfattande av den slutgiltiga produkten. Den politiska referensgruppen är representerad
med både majoritet och opposition med syfte att bädda för långsiktighet.
Nulägesbeskrivning
Nuvarande styrmodell på Gotland är enligt ett politiskt beslut (”Hantering av
kultursamverkansmodellen på Gotland”, RF § 153 2012-11-26) utformad så att den ger kulturoch fritidsnämnden det fulla regionala kulturansvaret. I praktiken har detta styrsätt bidragit till
otydlighet och informationsbrist, vilket skapat viss oro som gnagt på förtroendekapitalet både
bland politiker och tjänstepersoner. Kultur- och fritidsnämndens kompetens har tagits tillvara,
men regionstyrelsens politikers inflytande och överblick har saknats, främst i processen med att
ta fram och besluta om nya kulturplaner.
Regionstyrelsen tog inför den tredje kulturplanprocessen beslut att även politiker från
regionstyrelsen skulle ingå i den politiska referensgruppen. Kultursamverkansmodellen har
därför i nuläget en slags mellanvariant av styrning där regionstyrelsen tagit ett tydligare grepp för
ökad insyn och ökade påverkansmöjligheter genom att utse representanter att medverka i den
politiska referensgruppen.
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Inom ramen för detta styrsätt har identifierats en utmaning i att skilja det politiska uppdraget
från det operativa, enligt principen om armlängds avstånd, dvs att politiken beslutar vad och
tjänstepersonerna hur. Politiken upplevde vid senaste arbetsprocessen att man inte blev lyssnad
på och tjänstepersonerna upplevde sig alltför detaljstyrda. Politiker i kultur- och fritidsnämnden
som suttit med i den politiska referensgruppen under förra omgången ansåg även att gruppen
nu blivit för stor för att kunna ha ett effektivt arbetssätt. Resultatet har blivit att politiker från
kultur- och fritidsnämnden känner att de inte längre i praktiken har det fulla ansvaret för den
regionala kulturens styrning. Risken för polarisering och att processen upplevs som prestigefull
blev därmed större, främst beroende på att teori och praktik inte följts åt.
Regionråd med särskilt ansvar för kulturfrågor finns. Dock är varken uppdrag eller mandat
tydligt formulerat eller kommunicerat intern och externt, varvid de får en oklar roll i
styrsammanhangen vad gäller kultursamverkansmodellen såväl som över hela det kulturpolitiska
fältet.
För att skapa tydlighet och en struktur som är långsiktigt hållbar behövs en ny styrmodell som
politiken beslutar om och som både politik och tjänstepersoner på alla nivåer ställer sig bakom
och verkställer, dvs som följer i teori och praktik.
Styrmodeller
Alternativ 1 – nuvarande styrmodell
Alternativ 1 är så som kultursamverkansmodellen är beslutad att fungera idag.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, inklusive att utse vilken
organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen, samt ansvar
för att kulturplanen tas fram och beslutas, liksom revideringar av densamma.
2. Beslutar årligen om fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen.
3. Ansvarar för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram kulturplanen samt stödjer ledningskontoret i
beredningen inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Förvaltningen handhar även
den årliga revideringen av kulturplanen, samt bereder ärendet med fördelning av statliga och
regionala medel till kulturinstitutionerna. Förvaltningen rapporterar även regionens regionala
kulturverksamhet till berörda instanser som efterfrågar underlag till uppföljning, utvärdering
och analys.
Regionstyrelsen
1. Har det övergripande ekonomiska ansvaret genom att bland annat föreslå regionfullmäktige
budget till kultur- och fritidsnämnden för den regionala kulturen.
2. Har ansvaret att inför beslut i regionfullmäktige anta kulturplanen efter att den är beslutad i
kultur- och fritidsnämnden.
Ledningskontoret är beredningsinstans av kulturplanen inför beslut i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.

Alternativ 2 – nytt förslag till styrmodell
Regionstyrelsen
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1. Har det övergripande ansvaret för den regionala kulturen.
2. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, vilket innebär ansvar för att:
o en regional kulturplan tas fram och beslutas.
o fatta beslut om vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt
förordningen som styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fatta beslut om årlig fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen, inklusive villkor för verksamheterna.
o fatta beslut om årlig revidering av kulturplanen.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Har det praktiska ansvaret för den regionala kulturen.
2. Ansvarar för att utarbeta förslag till:
o regional kulturplan.
o vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen som
styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom kultursamverkansmodellen,
inklusive förslag på villkor för verksamheterna.
o årlig revidering av kulturplanen.
3. Ansvarar för att uppföljning, utvärdering och analys av kultursamverkansmodellen görs i
enlighet med nationella och regionala direktiv, inklusive att leverera underlag till statliga
myndigheter.
Politisk referensgrupp
Oavsett om alternativ 1 eller 2 väljs som styrmodell föreslår beredningsgruppen att en politisk
referensgrupp framöver ska finnas med följande syfte:
1. Att ange huvudriktlinjer i kulturplanen, det vill säga fokusområden och övergripande mål,
samt
2. Att bidra till att kulturplanen förankras politiskt.
Den politiska referensgruppen föreslås bestå av politiker både från regionstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden med representation från både majoritet och opposition för att skapa
förutsättningar för att de beslut om inriktning som tas i kulturplanen säkras ur ett långsiktigt
perspektiv.
Konsekvensanalys
Om byte av styrmodell till alternativ 2 sker säkras regionstyrelsens inflytande genom att man
äger frågan och beslutar om den regionala kulturens styrning på en övergripande nivå. Kulturoch fritidsförvaltningen fortsätter att, liksom idag, genomföra processer med att exempelvis ta
fram nya kulturplaner och leverera underlag i form av förslag till beslut. En fördel med
alternativ 2 är att det sannolikt blir lättare att till form och innehåll synkronisera kulturplanen
med regionens övriga plandokument. Kulturplanen får också större chans att bli integrerad och
förankrad i hela regionen på både nämnd och förvaltningsnivå.
Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom kulturen säkras genom att förslag till beslut
utarbetas, vilka är grundade i den kompetens och erfarenhet inom den regionala kulturens
område som nämnden förvärvat sedan kultursamverkansmodellens införande.
En nackdel med alternativ 2 är att byråkratin med bland annat längre beslutsvägar kan komma
att öka.
Att principen om armlängds avstånd respekteras i både tjänstepersons- och politikerled samt
däremellan är av största vikt. Det är svårt att sia om hur det skulle bli med alternativ 2 i
förhållande till idag, men man kan konstatera att regionstyrelsen genom regionråden har fler
heltidspolitiker (kultur- och fritidsförvaltningen har en avlönad ordförande på 20 %) som
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därmed har mer tid och större möjlighet att engagera sig politiskt. Huruvida arbetssätt skiljer sig
åt på de olika politiska nivåerna är med nuvarande kunskap inte möjligt att uttala sig om.
Förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden samt mellan
ledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden säkras bäst genom tydliga styrdokument och
tydlig ansvarsfördelning som är ändamålsenlig för alla parter och som harmonierar med
respektive instans uppdrag och syfte. Alternativ 2 ger möjlighet att testa om en sådan styrmodell
kommer att ge bättre resultat än nuvarande.
Regionrådens roll, uppdrag och mandat vad gäller kulturfrågor och arbetsprocesser på
kommunal och regional nivå bör utredas och kommuniceras för ökad tydlighet.
Diskussion
Storregionfrågan är en yttre faktor som i förlängningen kan påverka Region Gotlands status vad
gäller det som idag är regionala kulturfrågor. Detta är avhängigt nationell politik och då beslut
inte väntas förrän tidigast år 2018 och genomförande 2019, har beredningsgruppen i detta PM
inte tagit hänsyn till den omständigheten. 6/5
Sammanfattning
Med bakgrund mot de i syftet formulerade frågorna kan konstateras att nuvarande styrsystem
inte är optimalt och att det bör ses över. Alternativ 2 är en möjlighet att testa en ny modell.
Sammanfattningsvis kan sägas att en ny styrmodell bör tydliggöra ansvarsfördelningen och
bereda möjlighet för bättre framtida arbetssätt och processer. Alternativ 2 innehåller flera
fördelar som skulle kunna avvärja en hel del av problematiken, bland annat lyfts den regionala
kulturpolitiken en nivå, samtidigt som man kan behålla mycket av den erfarenhet som dragits
och de arbetssätt och processer som utvecklats i det operationella arbetet sedan
kultursamverkansmodellens införande 2011. En annan fördel är att alternativet ökar tydligheten
och stringensen i kultursamverkansmodellens styrning, vilket sannolikt ökar chanserna för
förbättrade relationer och förtroendefulla arbetsmetoder. Om den varianten beslutas politiskt
kommer nuvarande styrdokument att uppdateras.
Beredningsgruppen, 20160705

Karin Farinder, Ulrika Jansson och Catrine Wikström
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Bilaga 2

Samlat underlag från kultur- och
fritidsförvaltningen
Gällande regionstyrelsen/ledningskontoret uppdrag (Rf § 90, 2016-06-20) att utreda
en alternativ och mer ekonomisk effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.

Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet.
Följande uppdrag blev beslutade (Rf § 90, 2016-06-20):
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Utgångspunkten är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag och utbud. Underlaget
berör i huvudsak punkt a).
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Uppdrag
Ledningskontoret gavs i uppdrag att utreda en mer ekonomisk effektiv och samtidigt
kostnadsbesparande politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten,
som så långt möjligt bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.
Projektledare Jan-Olof Henriksson har som en del i sitt uppdrag begärt från kultur- och
fritidsförvaltningen förslag på alternativa organisationsformer för varje avdelning där
avdelningscheferna för respektive avdelning har utgått från sin verksamhet.

Nuläge inom KFF
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag 116 årsarbetare fördelat på 131 personer. Staben för
förvaltningen består av förvaltningsdirektör, ekonom, nämndsekreterare, kommunikatör och en
kvalitetssamordnare (för att bland annat sköta mätningar och rapportering som Kulturrådet
kräver in gällande kultursamverkansmodellen). Förvaltningen köper HR-tjänst från SF.
Precis som övriga förvaltningar inom Region Gotland har KFF tre chefsled, avdelningschef – 3
st (Bibliotek, Kultur & Ungdom samt Fritid) och 6 enhetschefer. Varje enhetschef har mellan
15 och 35 medarbetare fördelat på enheter över hela ön, i verksamheter som bedrivs från 05:00
(ex simhallar) - 02:30 (ex ungdomsarrangemang) alla dagar på året.
Vidare finns även en regional kulturstrateg anställd då KFN är den regionala kulturnämnden
som ansvarar för Kultursamverkansmodellen.
Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Det gör vi
genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll. Bibliotek, badhus,
idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att fördela stöd är något av det som
vi sysslar med. KFF har en roll i samhällsbyggandet där vi ofta fungerar som en sammanlänkade
funktion mellan olika aktörer. Ett exempel på detta är arbetet med att öka antalet gästnätter på
ön. Det sker genom att vi sitter med i nätverk som idrottens ö, hyr ut logi i skolor, är med i
utvecklandet av nya reseanledningar som t.ex. Crimetime eller utvecklar appar som Gotland
Film. Det finns många olika sammanhang där KFF spelar en viktig roll i arbetet med det trygga
och goda samhället.
Vår verksamhet uppmärksammas nästan dagligen i media och är en stor del i invånarnas och
besökarnas vardag. Dessutom är det vi gör en stark lockande kraft när människor bestämmer
sig för att besöka eller t.o.m. flytta till Gotland. Vård, skola och omsorg är hygienfaktorer vid ett
sådant beslut medan vår verksamhet är en flyttanledning och samtidigt en besöksanledning.
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Vi ger inte bara människor vad de vill ha utan också vad de behöver utifrån politikens direktiv
och de värdegrund som omfattar regionens verksamheter. Vi sätter perspektiv på tillvaron
genom kulturaktiviteter och upplevelser, medverkar till dialoger, skapar mötesplatser där
mångfald och integration kan ske naturligt och vi stödjer våra folkrörelser och föreningar vilka
skapar mening och sammanhang för väldigt många.

Förvaltningsdirektörens summering
Uppdraget att se över om kultur- och fritidsförvaltningen samt nämnden kan organiseras mer
kostnadseffektivt är ett uppdrag där kvalité ställs mot ekonomi. Att göra neddragningar om 15
miljoner och även splittra en väl fungerande organisation kan ge en dubbel försämring gällande
kvalité då tillgänglighet till verksamhet de facto kommer att minskas och samlad kompetens
försvinna. De politiker och tjänstepersoner som idag driver och arbetar med nämndens
verksamhetsområde är tillsatta med kompetens och intresse just i dessa frågor och har förmågan
att prioritera klokt vid konflikt gällande verksamhetens mål och ekonomiska resurser. En
framtida organisering är i fortsatt behov av tjänstepersoner och politiker som bevakar, utvecklar
och synliggör kultur- och fritidsfrågor i en bred kontext och i ett samhällsbyggarperspektiv.
I händelse att politiken beslutar om en annan organisering av kultur- och fritidsfrågorna är det
av vikt att bibehålla en sammanhållen kultur- och fritidsavdelning. Förslagsvis läggs den in som
en avdelning i nya SF eller som en del i regionalutveckling då gränssnitten mellan förvaltningen
och regionalutveckling ofta går ihop och många samarbetsprojekt redan finns. Vidare behövs
även en politisk dimension. Ett regionråd bör ges ett rotelansvar för kultur- och fritidsfrågor
samt ett utskott tillsättas som hanterar alla de politiska prioriteringarna som måste ske gällande
kultur- och fritidsfrågor, stödhantering etc. Om detta skulle ge en ekonomisk vinning i paritet
med att det lönar sig med en omorganisering är svårt att säga. Fortfarande kommer många av de
personer som idag arbetar inom förvaltningen behövas även i denna organisation.
Gotland är en ö vars varumärke består i natur och kultur. Till Gotland reser människor för att
uppleva vårt rika kulturarv, samtida kulturyttringar av hög kvalité, uppleva den för Skandinavien
så speciella natur, delta i stora träningsläger eller cuper som är anordnade av vårt rika
föreningsliv. Att i denna kontext lägga ner en förvaltning och nämnd som driver dessa frågor
specifikt ter sig märkligt.
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Biblioteksavdelningen – Åsa Ingmansson
Nuläge och bakgrund
Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, tio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folk- och
universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet - campus Gotland. Här finns även ett
integrerat folk- och skolbibliotek, ett medicinskt fackbibliotek och patientbibliotek.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som genom omvärldsbevakning,
nätverkande och utvecklingsprojekt stärker bibliotekspersonal och chefer bland annat genom
kompetenshöjande insatser. Länsbiblioteket ska främja bibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Länsbiblioteket driver även Region Gotlands taltidning för
personer med läsnedsättning.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två st enhetschefer (varav en på halvtid) + en
administratör. Avdelningen består av ca 55 personer (inkl chefer).
Biblioteken har en total budget på 30 385 tkr.
Ledning, utbildning och viss administration kostar (inkl länsbiblioteket 783 tkr) 3 331 tkr.
Övriga kostnader är 27 054 tkr.

Alternativa organisationsformer
Jag ser fördelar med att behålla befintlig organisationsstruktur; vi har t.ex. goda samarbeten med
simhallarna (badhusbibliotek där vi når nya låntagare) och Gotlands Filmcentrum & Kulturhus i
Fårösund där vi har inrättat ett bibliotek med mediafokus. Vi har även samarbeten/samordning
med andra förvaltningar t.ex. UAF genom det integrerade folk- och skolbiblioteket
Gråbobiblioteket och HSF genom de samlokaliserade biblioteken på Visby lasarett. Detta gör
biblioteksavdelningen både lätt- och svårplacerad, vi hör ihop med alla och ingen. Vi kan vara
med på ett hörn i alla verksamheter men har i dagsläget ingen självklar plats hos andra. Vårt
uppdrag styrs dock av bibliotekslagen och vår verksamhet ska finnas till för alla.
Uppdraget från projektledaren Jan-Olof Henriksson utgörs här av att ge förslag på alternativ
organisationsstruktur om KFF/KFN splittrats/läggs ned vilket presenteras nedan.
Länsbiblioteket
Det är en strategisk utvecklingsavdelning och inget fysiskt bibliotek och kan därför placeras
under ledningskontoret. Taltidningen som idag är organiserad under länsbiblioteket skulle
kunna tillhöra Almedalsbiblioteket, där inspelningsstudion finns.
Folkbiblioteken
Även folkbiblioteksenheten skulle kunna ingå i ledningskontorets organisation så att biblioteken
fullt ut kan arbeta med det uppdrag som åligger dem; att biblioteken är angelägna och
tillgängliga för alla, att de bidrar till samhällets utveckling genom att främja fri
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informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet. Biblioteken är viktiga kulturella och
demokratiska mötesplatser som främjar läsning, dialog, delaktighet och mångfald.
En placering av biblioteksavdelningen i en annan förvaltning kan begränsa bibliotekens
möjligheter att fullt ut utföra sitt lagstadgade uppdrag. En farhåga är att biblioteksfrågorna
marginaliseras och hamnar längre ned på dagordningen. Vi skulle kunna utöka vårt samarbete
med UAF och t.ex. skolbiblioteken, men då krävs ett tydligt avtal/överenskommelse om vad
varje verksamhet förväntar sig och kräver av varandra. Men en sådan sammanslagning kräver en
större utredning. Dock är det naturligt att bibehålla biblioteksavdelningen nära eller i
kulturavdelningen.
Biblioteksavdelningen kan vid en större omorganisation organiseras om internt som ett led i det
kostnadseffektiva arbetet. Följande biblioteksnav kan då skapas:
 Almedalsbiblioteket är huvudbibliotek men kan även bli navet för biblioteken i Visby, i
dagsläget Patientbiblioteket på lasarettet, Korpens bibliotek samt Gråbobiblioteket.
 Slite bibliotek blir nav för biblioteken i Fårösund, Roma och Östergarn.
 Hemse bibliotek blir nav för biblioteken i Klintehamn och Burgsvik.
 Bokbussens verksamhet ska inkorporeras i alla de tre andra naven.
Utgångspunkten för dessa nav är att samordna personalen för att effektivisera
personalresurserna, minska ensamarbete, få samsyn, ge brukarna en likvärdig biblioteksservice,
se över kompetensbehov.
Eventuell besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det är svårt att bedöma hur stor besparing en ev. omorganisation skulle kunna ge. Det hänger
på var och hur biblioteksavdelningen införlivas; om den utvidgas med skolbibliotek eller delas
med t.ex. en kulturavdelning. Den interna samordningen kring som nav som beskrivs ovan kan
genomföras oavsett förvaltningstillhörighet. Den bör kunna ge en mindre besparing då
personalresurserna ska användas på nya, mer effektiva sätt. Vi kan även stå inför fler
biblioteksnedläggningar men i dagsläget finns inga beslut i ärendet.
Tidigare, under 70- och 80-talet, integrerades många folkbibliotek med t.ex. skolbibliotek. Detta
gjordes främst av ekonomiska skäl och för att de ansågs likartade. Men idag ser vi effekterna av
det; genomförande av uppdrag försvåras, verksamheter med olika målbild och uppdrag etc.
Självklart ska elever i skolan även komma i kontakt med folkbibliotekets verksamhet men under
skoltid ska skolbiblioteket vara skolans hjärta och hjärna.
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Ungdomsavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Den öppna ungdomsverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom
kultur- och fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Inom andra förvaltningar finns
omfattande verksamheter med samma målgrupp, inte minst grund- och gymnasieskolan och
kulturskolan, som sorterar under Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen/Barn- och
Utbildningsnämnden. Inom Socialförvaltningens avdelning för individ- och familjeomsorg finns
flera verksamheter med ungdomar som en av sina målgrupper, bl.a. ungdomsenheten, barn- och
familjeenheten och enhet med ansvar för ensamkommande flyktingar.
Inom KFF/KFN är ungdomsverksamheten organiserad i en ungdomsavdelning, som är
sammanförd med kulturverksamheten. Avdelningschefen har ansvar för båda avdelningarna.
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby, övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet som bedriver uppsökande verksamhet runt om
på ön.
Ungdomsavdelningen initierar projekt utifrån ungdomarnas önskemål och behov, ofta
tillsammans med andra aktörer. Verksamheten ger ekonomiskt stöd till ungas egna
projektidéer, har en omfattande lov-verksamhet och arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar sålunda totalt summa 16.6 mnkr
Alternativa organisationsformer
Förslag 1
Jag föreslår att ungdomsverksamheten som idag är organiserad inom Kultur- och
fritidsnämnden flyttas till UAF, Kulturpedagogiskt centrum, där Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken återfinns. Jag förordar också att biblioteksavdelningen blir en del av
detta förslag.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
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Förslag 2
Om en sådan organisering som ovan inte skulle vara möjlig eller politiskt önskvärd förordar jag
att ungdomsavdelningen bildar en egen avdelning inom SOF eller UAF med oförändrade mål
och en egen uppdragsbeskrivning och vara underställd förvaltningschefen. Hur verksamheten i
övrigt skall organiseras i chefsled etc. kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar som
görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande (och ev kommande sparbeting). Den
politiska ledningen är SON eller BUN.
UAF eller SOF
I diskussionerna har två alternativa placeringar genomlysts och vilket av alternativen som ska
förordas beror på hur den mottagande förvaltningen/nämnden bemöter krav och önskemål
från min verksamhet.
En absolut förutsättning är att ungdomsverksamheten får ett tydligt skriftligt uppdrag under
den nya huvudmannen och att nuvarande målsättning bibehålls samt att verksamheten
organiseras i en egen avdelning/enhet och inte splittras upp så att verksamheten underställs
rektorerna eller andra enhetschefer på de olika orter där gårdarna är belägna.
UAF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i den
nuvarande förvaltningsledningen. Vi ser möjligheterna till att kombinera ett undervisande
uppdrag med ett gemensamt uppdrag att erbjuda goda möjligheter för unga människors
växande. Vi ser samarbetsmöjligheter med elevhälsan, kulturskolan och folkhögskolan. Vi ser
fördelar i ett närmande med Arbetslivsenheten när det gäller äldre ungdomar och unga vuxna.
Vi kommer närmare vår målgrupp organisatoriskt och har närmare till de informationsbaser
som finns inom skolan.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en gigantisk organisation. Vi hamnar långt ifrån beslutsfattarna och ser stora risker i att
bli uppslukade av skolans instrumentella tänkande och att, i ungdomarnas ögon, bli förknippade
med skola och fritids och därmed bli mindre fria och mer statiskt institutionaliserade.
Vi ser också en risk i att fritidsledarna uppdrag kan komma att förändras, att de kan komma att
användas som rastvakter/lärarassistenter i en skola som lider brist på resurser, att vårt uppdrag
blir reducerat till ”att ta hand om de stökiga”. Och vi löper risk att förväxlas med och bli en del
av den inskrivna verksamheten i fritids för barn upp till 12 år, en verksamhet som har en annan
målsättning är ungdomsverksamheten.
Att bedriva ungdomsgårdsverksamhet i skolans lokaler är oftast inte optimalt, men som en del
av skolans organisation blir vi sannolikt intvingande i mindre ändamålsenliga skollokaler,
motiverat av kostnadsskäl. Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet
från stå tillbaka för skolobligatoriet i tillstånd av ekonomisk knapphet.
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SOF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i delar av
Socialförvaltningen som idag arbetar med ungdomsrelaterade frågor. Vi ser möjligheterna till att
kombinera ett förebyggande uppdrag med ett främjande uppdrag. Vi ser samarbetsmöjligheter
med Individ- och familjeenheter och Ungdomsgruppen och andra enheter inom förvaltningen.
Vi ser större möjligheter inom SOF än i UAF i att få förståelse för vårt främjandeuppdrag.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en större organisation. Vi hamnar längre ifrån beslutsfattarna och ser risker i att bli
uppslukade av socialförvaltningens vårdande och hjälpande tänk och vi ser en risk att
fritidsledarnas uppgifter förändras och att de av ungdomarna uppfattas som ”socialarbetare”.
Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet från stå tillbaka i tillstånd av
ekonomisk knapphet.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Om beslut fattas att lägga ned ungdomsgårdar påverkar det naturligtvis behovet av medarbetare.
Nuvarande ungdomsavdelning har inte någon administrativ tjänst i dagsläget.
Det som motiverar dagens organisering i KFF är framför allt en gemensam förvaltningsintern
förståelse för verksamhetens syften och mål. Hela KFF:s verksamhet inriktar sig på att skapa
goda livsvillkor för medborgarna men barn och unga som främsta målgrupp. Den relativa
litenheten är ofta en stor fördel med närhet till ledning och till beslut och hela förvaltningen
genomsyras av ett salutogent synsätt och ett prestigelöst sätt att samarbeta.
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Kulturavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Kulturverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom Kultur- och
fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Kulturskolan sorterar dock under Utbildningsoch Arbetslivsförvaltningen/Barn- och Utbildningsnämnden.
Inom KFF/KFN är kulturen organiserad under två chefer där den regionala kulturen ligger
direkt under kultur- och fritidsdirektören med en heltidsanställd handläggare medan den
primärkommunala kulturen återfinns i en egen avdelning med en avdelningschef.
Ekonomi
Regional kulturverksamhet
Den regionala kulturen består av stödet till de kulturinstitutioner som samtidigt uppbär statligt
stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa är Gotlands museum,
Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland och Gotlands länsbibliotek samt
främjandeverksamhet genom sju kulturkonsulenter.
Budgeten är 42,4 mnkr varav ca 22 mnkr är i form av statsbidrag. Dessa medel fördelas vidare
till kulturinstitutionerna.
Primärkommunal kulturverksamhet
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
 Ledning och utveckling 0,5 tjänst4 - 650 tkr
 Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
 Film på Gotland5 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
 Danskonsulent6 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
 Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
 Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
Alternativa organisationsformer
Aspekterna på konst och kultur och svaret på frågan ”vad ska vi med kultur till?” kan utvecklas
i det oändliga. Min tes är att konst och kultur är en omistlig del av en människas tillvaro och att
kulturellt tänkande bör genomsyra såväl individen som organisationen. Estetik ska inte
underordnas funktion och det rationella och intellektuella får inte vara överordnat känslor och
upplevelser.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
6 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
4
5
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Samtidigt bör vi tydligare se till kulturens instrumentella värden och kulturens roll som en
utvecklingsfaktor i samhällsbyggandet. Kultur är inte en verksamhet som ska sättas i sin egen
box utan ska vara en del i alla aspekter och verksamheter i samhället.
Förslag 1
Med hänvisning till ovanstående skrivningar om kulturens uppgift föreslår jag
att Region Gotland betraktar kultur som en strategisk utvecklingsresurs och att den
kulturverksamhet som idag är organiserad inom Kultur- och fritidsnämnden organiseras som en
avdelning på ledningskontoret.
Verksamheten bör, enligt mig, organiseras i en egen kulturavdelning under regiondirektörens
chefsskap, ledd av en avdelningschef och bemannad av ett antal handläggare indelade i några få
enheter. Vilka och hur de ska bemannas kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar
som görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande och ev kommande sparbeting och
av hur den förmodande ändrade regionindelningen påverkar de regionala kulturverksamheterna.
Den politiska ledningen är regionstyrelsen, gärna med ett särskilt inrättat kulturutskott.
Mitt förslag att organisera kulturen på ledningskontoret och under regionstyrelsen grundar sig i
synen att kultur ska vara en del av en regionens strategiska och långsiktiga utvecklingsarbete.
Kultur har, som jag försökt beskriva ovan, infallsvinklar på och betydelse för många andra
kommunala och icke-kommunala verksamheter: skola, ungdomsverksamhet, turism,
evenemang, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling, stadsplanering. Kopplingen till näringsliv
med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film, besöksnäring och evenemang
blir de mest tydliga vid en organisering på ledningskontoret.
Regional och primärkommunal kultur
Den regionala kulturverksamheten och den primärkommunala bör absolut hållas ihop och
organiseras under samma avdelning med gemensam ledning. Att dela på den regionala och
primärkommunala kulturen är, enligt min mening, olyckligt. De professionella aktörerna och
den ideella amatörkulturen har ett utbyte av varandra likaväl som att kulturinstitutionerna och
det fria kulturlivet har behov och utbyte av varandra. Dessutom hanterar vi, i dagens
organisation, flera regionala kulturverksamheter inom den primärkommunala kulturavdelningen.
De professionella aktörerna återfinns i såväl inom institutioner som i det fria kulturlivet och det
fria kulturlivet består av både professionella och ideella aktörer, och flera semiprofessionella
däremellan.
Det behövs ett flöde av kompetens, information och kreativitet och en samverkan mellan
Länsteatern och öns två teaterföreningar, Romateatern och revysällskapen, mellan
Gotlandsmusiken och de många musikerna och ensemblerna inom öns fria musikliv, mellan
Gotlands museum och de många privata museerna och de 73 hembygdsföreningarna och
mellan Konstmuseet och gallerierna och de många bildkonstnärerna på ön. Och mellan samtliga
institutioner och den kommunala Kulturskolan.
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Det behövs även tydlig kulturpolitik och en samordnad handläggning på hur stödet som Region
Gotland förmedlar till kulturen ska administreras, prioriteras, kanaliseras och styras. Den
kulturella myllan, var ur allting växer, får inte skiljas från den professionella spetskulturen.
Förslag 2
Om ett sådant förslag inte skulle bedömas möjligt eller politiskt önskvärt föreslår jag att
kulturverksamheten tillsammans med ungdoms- och biblioteksavdelningarna överförs till den
enhet inom UAF som idag heter Kulturpedagogiskt centrum. Där finns idag Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
Jag ser stora fördelar med en samorganisering av kultur- ungdomsverksamheterna och
Kulturskolan och Fenomenalen och mellan Biblioteksavdelningen och
skolbiblioteksverksamheten.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Utan att veta var kommande budgetbesparingar i verksamheterna kommer att göras är det
tyvärr omöjligt att i dagsläget kunna bedöma var besparingar kan göras i ledning och
administration. Att göra ytterligare besparingar där ter sig svårt, enär den nuvarande
kulturavdelningen är snålt bemannad. Nuvarande kulturavdelning har inte någon rent
administrativ tjänst i dagsläget. Med en gemensam avdelning för kultur och bibliotek, en effektiv
samordning och med vetskapen om att flera verksamheter sannolikt kommer att försvinna de
närmaste åren torde en besparing om 1-2 tjänster varav en avdelningschef inte vara orealistisk.

Fritidsavdelningen – Marie Flemström
Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
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Syftet med regionens fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud
som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.
Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse av
fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till regionens
utveckling och tillväxt.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr

Totalt

68 mnkr

Intäkter 2016
Bokning av hallar, simhallsentréer etc.

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc

10 mnkr

Alternativa organisationsformer
Fritidsavdelningen bör flytta i sin helhet med avdelningschef, med hänvisning till
samverkansvinster i verksamheten. Medarbetare inom anläggningar, bidrag samt
assistentfunktion samverkar idag kring bedömningar av olika slags ansökningar. De arbetar även
i samma datasystem inklusive utbetalningar. Bokning och Bidrag kommunicerar även kring
föreningsfrågor i allt från statistik, betalningsproblematik och arrangemang. Bokningen har
givetvis också mycket samverkan med anläggningssidan kring anläggningarna, halltider etc.
En god samverkan i verksamhetsutövandet är god service mot brukarna.
Flytt till TKF
Fördelar och förväntningar
 Den gränssnittsproblematik som idag finns rörande anläggningar kan eventuellt minska.
Idag glöms ofta KFF bort att informeras när TKF planerar och genomför t ex.
renoveringar. Det drabbar brukarna negativt med inställda tider med kort varsel.
 Möjligheten finns att ta del av en större administrativ service.
Nackdelar och farhågor
 En politisk dimension av fritidspolitiken är av vikt för att säkerställa en god fritidsmöjlighet
för alla. En farhåga är därmed att man misstar politiska frågor med förvaltande (att ”fel”
uppgifter läggs ut på annan aktör). Extern aktör kan exempelvis inte fördela stöd och
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bidrag enligt kommunallagen. Bidragsbestämmelserna är politiskt fattade beslut och
förvaltningen är politikens förlängda arm vid bedömningar. Bidragskriterierna är i många
fall öppna för tolkning vilket kräver en bedömning av handläggaren. Bestämmelserna
omfattar stöd och bidrag till hela Gotlands föreningsliv.
Att föreningsrådgivning kan minska – demokratifråga.
Att fritidsfrågorna marginaliseras i en annan förvaltning där lagstadgade frågor styr
agendan i högre utsträckning och att utveckling och dialog på området fritid och folkhälsa
ska minska.
Om vi lokalmässigt blir kvar i Gunnfjaun och assistenttjänsten försvinner blir det långt till
administrativ service på TKF.
Att avdelningschefen försvinner och enheterna hamnar under annan AC; fritids
verksamhet blir förvaltande och inte utvecklande.

Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det finns framför allt två poster som kan påverkas och det är:
 200 tkr om assistenttjänsten försvinner om likvärdig administrativ service finns på nya
förvaltningen.
 700 tkr om avdelningschefstjänsten försvinner.
Ur mitt perspektiv ser jag inga andra ekonomiska förändringar. Det finns andra frågor som
behöver svar. Skulle vi flytta till annat hus? Vad finns för möjligheter till administrativ service
och kontorsplatser? Skulle vi bli kvar i befintligt hus? Vad händer med den administrativa
servicen?
För fritidsavdelningen så är s.k. administration samma sak som verksamhet.
Vi är också mitt i en kartläggningsprocess gällande effektivitet, kvalitet och tillgänglighet på
fritidsavdelningen samtidigt som vi måste byta boknings- och bidragssystem för att förbättra
service mot brukarna. Planerat genomförande 2019 och då finns behov av kompetent personal
vid överföring.
De olika delarna på fritidsavdelningen, främst bokning, bidrag och anläggning men även bad
samverkar mycket med varandra, då en och samma förening kan boka tid i hallar, få
aktivitetsbidrag och driftsstöd. Den sammanfattande farhågan är att fritidsavdelningen enbart
blir förvaltande vilket drabbar brukarna negativt, både i form av sämre service men även inom
utveckling på fritidsområdet.
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Biblioteken på Gotland

Kluster fr o m 2017
Arbetet kring kluster inom folkbiblioteksorganisation har pågått under lång tid. Det är
kommunicerat till personalen och egentligen var tanken att de skulle göras delaktiga i processen
i olika arbetsgrupper. Men eftersom denna utredning sker under hösten 2016 blir det
avdelningschefens och enhetschefernas struktur som förs fram.
Vad är syftet med att klustra biblioteksverksamheten?
 Få bort ensamarbete på filialer.
 Få likvärdig biblioteksservice.
 Få samsyn på biblioteksverksamheten.
 Att effektivisera personalresurserna, både kostnads- och arbetseffektivt.
 Att synliggöra och åtgärda de kompetensbehov biblioteken har.

Förslag på biblioteksorganisation
Biblioteken på Gotland
Avdelningschef 100%, placerad på Visborg
150% enhetschef
100% Biblioteksadministratör(admin.stöd för enhetscheferna)
Alt. ledning
Bibliotekschef 100%
Biträdande bibliotekschef 100%
200% biblioteksadministrörer (en på Almedalsbiblioteket samt en för Hemse/Slite)
Servicenivå 1: Visby
Almedalsbiblioteket
Här måste det ske en kompetenshöjning. Idag finns sex regionanställda bibliotekarier och
tretton regionsanställda biblioteksassistenter. Förhållandet borde vara det omvända. För att höja
kvaliteten och verksamheten och i slutändan det som användaren får, måste fler bibliotekarier
anställas vartefter en assistent går i pension eller slutar.
Ett mål med Almedalsbiblioteket är att ha öppet 7 dagar i veckan med ordinarie personal. För
detta finns inte idag de personella resurserna. Här kan tänkas att all bibliotekspersonal på ön
bemannar huvudbiblioteket; Almedalsbiblioteket.
Almedalsbiblioteket har som huvudbibliotek stor potential att utvecklas men detta måste ske i
samråd med Uppsala universitetsbibliotek.
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Distriktsbiblioteken
Servicenivå 2: Hemse och Slite
Hemse: Här ingår även biblioteken i Burgsvik, Klinte, Östergarn och Bokbussen som trafikerar
södra ön, all personal bemannar+bokbusschaufför.
Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra bibliotekarier. Även här måste en
medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och minska antalet assistenter.
Två av biblioteken (Burgsvik och Östergarn) finns i icke regionägda lokaler, något som i
framtiden borde åtgärdas. Bokbussen börjar bli till åren och kräver snart att bli utbytt – till vad?
Här kan tänkas att den stora befintliga bussen i framtiden byts till en eller två mer smidiga,
tillgängliga och mindre bussar.
Slite: Här ingår även biblioteken i Fårösund, Gråbo, Roma och Korpen. (Patientbibl är
borträknat även om beslutet ej ännu är taget) Bokbuss som trafikerar norra ön, all personal
bemannar+bokbusschaufför. Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra
bibliotekarier. Även här måste en medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och
minska antalet assistenter.
Här ses Roma som ett mycket lämpligt framtida meröppet bibliotek. Roma ligger mitt på ön,
strategiskt och många pendlare åker där förbi. Om Roma bibliotek utvecklas till meröppet kan
Östergarns bibliotek ersättas med den ökade tillgängligheten som biblioteket i Roma ger.
Bibliotekens utveckling på sikt

På sikt bör biblioteksorganisationen röra sig utanför biblioteksrummet och på ett mer
effektivt och tillgängligt sätt hitta nya och andra målgrupper t.ex. genom Utebibliotek – ett
slags pop up-bibliotek där människor är tex stränderna på sommaren, affären etc.
Biblioteksorganisationen kan även tillgängligöras mera tex genom Meröppna bibliotek(se
nedan). Det finns utvecklingspotential på biblioteken tex:









Kravhantering – minska pappersutskick samt integrera rutinen med Region Gotlands
ekonomisystem.
Inköp av litteratur - centralisera rutinen
Flytande bestånd på vissa medier, vilket
Biblioteken som servicepunkter, samarbeta med andra förvaltningar/myndigheter.
Många bibliotek erbjuder tex juristhjälp, hjälp med att fylla i blanketter tex
barnomsorg/försäkringskassa. Intresset har tyvärr varit svalt.
Fritt wifi på alla bibliotek
Hänga med i den tekniska utvecklingen – skapa Skype-hörnor, låna ut plattor med
tidskrifter etc.
Det mobila biblioteket med mobil bibliotekarie – en fältbibliotekarie!
Digitala visningar – hembesök av tex Boken kommer-verksamheten
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Meröppna bibliotek har potential att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället. Ett sätt
att satsa på verksamheten på landsbygden. Men detta kräver också professionell
bibliotekspersonal. Det handlar om ett perspektivskifte, vems är biblioteket personalens eller användarens. Brukarna behöver inte tänka på öppettiderna. Ett
meröppet bibliotek kostar ca 500.000 kr.

Det vi på biblioteken på Gotland önskar oss är att politikerna ger oss en riktning. På vilka
orter ska vi ha biblioteksverksamhet, vilken typ av biblioteksverksamhet – bokbuss, ett
meröppet bibliotek? Vem/Vilka ska vi ev samarbeta/slås ihop med?
Åsa Ingmansson
Bibliotekschef
Biblioteken på Gotland
Region Gotland
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/66
9 februari 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Regionstyrelsen fattade den 22 september 2016 beslut om ett projektdirektiv för
projektet ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav
ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en
ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet
och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en
ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik. Regionstyrelsen godkände ett
remissunderlag med rapport 14 december 2016 som sedan remitterats till samtliga
nämnder med ett antal remissfrågor som redovisas och besvaras nedan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och svar på remissfrågor
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att den kommunala myndighetsservice
som förvaltningen utför inte behandlas i rapporten och den är en liten del av det
totala serviceåtagande som domineras av skola, vård, äldreomsorg och kultur- och
fritidsverksamheter. Det är också dessa områden som rapporten analyserar och gör
slutsatser utifrån.

Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och utmaningarna med
nämndens bild av dito?
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar rapportens analys att den tilltagande
urbaniseringen nationellt och lokalt tillsammans med de allt svårare
kommunalekonomiska förutsättningarna innebär en enorm utmaning som påverkar
placering av ett framtida serviceutbud. Förvaltningen delar också rapportens slutsats
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att effektivare kollektivtrafik och digitalisering är de områden där tydliga insatser kan
möjliggöra en fortsatt tillgänglig och levande landsbygd. För centralorten Visbys del
vill förvaltningen betona att behovet av strategisk planering och lokalisering för
samhällsfunktioner som exempelvis skolor och äldreboenden kommer att öka med
en ökande befolkning.

På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget att effektivisera servicen och minska
utbudet?
Som konstaterats ovan berör inte rapporten den myndighetsservice som
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför. Förvaltningens myndighetsservice under
byggnadsnämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd är i stort lokaliserad till Visby
utöver ett platskontor med drop-in i Hemse som bemannas av byggnadsinspektör
fyra dagar i veckan, handläggare för projektet Klart Vatten samt
miljöskyddsinspektör för lantbruk. Samtliga arbetar mot södra Gotland och finns
tillgängliga på kontoret samt för platsbesök.
Bemanningen av kontoret i Hemse utökades under hösten 2016 vilket visat sig vara
mycket uppskattat av de som besökt kontoret eller erbjudits möjligheten vid kontakt
med kundtjänst. För Byggnadsnämndens räkning har den utökade bemanningen i
Hemse även medfört att trycket på kundmottagningen i Visby minskat något under
veckorna. Förvaltningens uppfattning är att det är mycket viktigt att nämndernas
verksamheter finns representerade utanför Visby. Den myndighetsservice som idag
erbjuds är ett viktigt stöd och hjälp för medborgarna i frågor som de upplever som
komplicerade.
I andra kommuner har försök gjorts med exempelvis ”bygglovsbussar” som besöker
olika delar av kommunen under vissa tider. I linje med resonemang och slutsatser i
rapporten skulle liknande försök kunna prövas på Gotland i syfte att sprida den
kommunala servicen som de båda nämnderna erbjuder utanför Visby. Det arbete
med digitalisering och e-tjänster som nu bedrivs inom förvaltningen är också i högsta
grad främjande för en fortsatt tillgänglig samhällsservice.

Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten mellan
verksamheterna?
Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndes verksamheter är i flera
avseenden nära sammanlänkade. Det finns därför anledning att tro att fler
gemensamma insatser inom förvaltningen kan göras för att effektivisera och
tillgängliggöra förvaltningens myndighetsservice, exempelvis genom sådana åtgärder
som beskrivs ovan.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis delar Samhällsbyggnadsförvaltningen rapportens analys och
konsekvensbeskrivningar. Särskilt vill förvaltningen påpeka det ökade behovet av
strategisk lokalisering i ett samhällsbyggnadsperspektiv för de servicefunktioner som
beskrivs i rapporten. Det vore önskvärt att i en slutlig strategi översiktligt även
beröra den samhällsservice som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför.
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Beslutsunderlag

Rapport: Remissunderlag inför ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland.” 2016.12.14
Protokollsutdrag: RS § 302 Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland - Remissversion
Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2012/439
9 december 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”
Förslag till beslut

•



Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget av ”Strategi för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland”.
Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
19 december 2016 – 1 mars 2017.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att organisera möten med
allmänheten rörande remissunderlaget.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav
ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en
ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet
och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en
ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.
Ledningskontoret har nu tagit fram ett remissunderlag som inkluderar
förutsättningar, utmaningar och inriktning för en ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”. Denna föreslås remitteras till nämnderna så att dessa kan
bereda underlaget och sätta det i relation till sina verksamheter. Underlaget föreslås
också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället.
Remissfrågorna är:
•

Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och
utmaningarna med nämndens bild av dito?

•

På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget för att effektivisera
servicen och minska utbudet i riktning mot kostnadsnivåerna hos jämförbara
kommuner/landsting (i den mån servicen/verksamheten är dyrare än hos
jämförbara kommuner/landsting)?

•

Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid” för de i
underlaget redovisade serviceslagen/verksamheterna som nämnden ansvarar
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för (med utgångspunkt i jämförelser med jämförbara kommuner/landsting
där så är möjligt)?
•

Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i
servicens/verksamhetens geografiska struktur mot bakgrund av underlaget
eller tidigare utredningar?

•

Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten
mellan andra nämnders verksamheter?

Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så
färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas
på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017. Om så sker skall strategin kunna
användas som underlag i budgetberedningens arbete och antas av regionfullmäktigt
den 19 juni 2017, tillsammans med budgeten.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det
slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna, utmaningar och inriktning
behandlas och kvalitetssäkras i såväl Region Gotlands nämnder som i möten med
allmänheten. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån finns en gemensam bild
av utgångspunkterna för den fortsatta processen.
Beslutsunderlag

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
bifogas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
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Klicka här för att ange text.

Byggnadsnämnden

Remiss från Justitieombudsmannen (JO): Begäran om
upplysningar och yttrande om handläggning i ärende BN
2015/6495, 2017-01-03
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Håkan Larsson ställde den 19 oktober 2015 ett antal frågor med anknytning till
utvecklingen av Visborgsområdet via e-post till Byggnadsnämnden. Därefter har han
ett antal gånger kontaktat Byggnadsnämndens kundtjänst för att få besked om hur
det går med hanteringen av hans ärende. Drygt ett år senare har han fortfarande inte
fått svar och anmäler Byggnadsnämndens hantering av ärendet till
Justitieombudsmannen.
Handläggningen av ärendet

Ärendet registrerades den 20 oktober 2015 och enligt en tjänsteanteckning
kopierades ärendet till Tekniska nämnden samt två tjänstemän vid ledningskontoret.
Frågan berör både Tekniska nämndens och Byggnadsnämndens verksamheter och
krävde därför ett förvaltningsöverskridande svar. En intern mejlkonversation mellan
ett antal tjänstemän hos teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen
inleddes i syfte att samordna ett svar till Håkan Larsson. Vid granskning av
förekommande mejlkonversation mellan olika tjänstemän kan konstateras att det är
oklart vem som slutligen ansvarade för att frågan besvarades. Många inblandade och
otydlig kommunikation tycks vara den huvudsakliga förklaringen.
Vilket framgår av anmälan har Håkan Larsson åtminstone vid två ytterligare tillfällen
under året kontaktat Byggnadsnämndens kundtjänst och vid båda tillfällen fått
standardiserade svar om att hans ärende är under handläggning. Dessa propåer
vidarebefordrades till registrerad ansvarig handläggare i ärendet hos
Byggnadsnämnden. I tron om att frågan hanterades av tekniska förvaltningen, vilket
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bekräftas i intern kontakt, reagerade denne inte på påminnelserna. Den som var
registrerad som ansvarig handläggare hos tekniska förvaltningen har dessvärre inte
heller reagerat, vilket resulterat i att återkoppling till Håkan Larsson uteblivit.
Det bör tilläggas att arbetsbelastningen hos respektive förvaltning är hög och aktuella
handläggare hanterar dagligen ett stort antal ärenden. Det aktuella ärendets allmänna
karaktär och förvaltningsöverskridande beröringspunkter, tillsammans med hög
arbetsbelastning, har bidragit till att ärendet inte heller prioriterats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Det kan konstateras att Byggnadsnämnden misslyckats i handläggningen av detta
ärende. Att Håkan Larsson inte fått någon som helst återkoppling under ett års tid är
oacceptabelt och oförenligt med de lagstadgade krav som ställs på en myndighet.
Efter utredning står det klart att den huvudsakliga orsaken är en följd av olyckliga
missförstånd och brister i kommunikationen. Det inträffade förklaras dock även av
en mycket hög arbetsbelastning och brister hur ärenden registreras. Det som
framkommit under utredningen av hanteringen av Håkan Larssons ärende har
påvisat behovet av att se över och analysera ärenderegistreringen inom
förvaltningarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidtagit åtgärder i syfte att skapa
en bättre överblick av vilka ärenden respektive tjänsteman ansvarar för, men också
vilka ärenden som hanteras inom förvaltningen som helhet för att förebygga att
ärenden hamnar mellan stolarna som i förevarande fall.
Berörda tjänstemän har beretts tillfälle att yttra sig, men har inget ytterligare att
tillägga.
Håkan Larsson fick sin fråga besvarad den 6 februari 2017.

Beslutsunderlag

Remiss från Justitieombudsmannen (JO): Begäran om upplysningar och yttrande om
handläggning i ärende BN 2015/6495, 2017-01-03

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
JOkansli1@jo.se
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Jennifer Medin

Byggnadsnämnden

Förslag till bygglovriktlinjer avstånd mellan djurhållning och
bostäder vid tillämpning av plan- och bygglagen(2010:900),
PBL.
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta Miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer för
avstånd mellan djurhållning och bebyggelse antagna 2016-06-07 som riktlinjer för
planering och prövning av bostadsbebyggelse och annan känslig bebyggelse enligt
plan- och bygglagen.
Dessa riktlinjer föreslås ersätta nu gällande rekommendationer för avstånd mellan
djurstallar och bostäder antagna av Byggnadsnämnden 2006-06-14.

Sammanfattning

De nu föreslagna riktlinjen utgår från Gotlands specifika förhållanden, för området
ny kunskap och vägledande domar. Förslaget är uppdaterat mot ny kunskap och
gällande rättspraxis. Den nya riktlinjen tar i större utsträckning hänsyn till verkliga
förhållanden på den plats som prövas än den tidigare. Det kan innebära att platser
som tidigare bedömdes som lämpliga inte längre kan anses vara det och omvänt att
vissa platser som tidigare har bedömts som olämpliga kan komma att bedömas som
lämpliga.
Storleks- och påverkansbegrepp
I nuvarande riktlinjer har storleken på den djurhållande verksamheten uttryckts i
antalet djur. Detta har nu ändrats till djurenheter. I nuvarande riktlinjer är storleken
på djurhållningen indelad i två storlekar, mindre respektive större
djurhållningsföretag. I den föreslagna riktlinjen är storleken på djurhållningen istället
indelad i tre nivåer, anläggning med stor, medelstor och lite påverkan. Den nya
indelningen innebär ingen skärpning av riktlinjerna.
Skyddsavstånd
I nuvarande riktlinjer är skyddsavstånden 300-500 meter mot en större djurhållning
och 100-200 meter mot en mindre djurhållning. Skyddsavstånden har tillämpats mot
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stallbyggnader och gödselanläggningar. I den föreslagna riktlinjen finns
skyddsavstånden mot stall och gödselanläggningar kvar. Föreslagna skyddsavstånd
medger kortare avstånd. Det som har tillkommit, och som tidigare inte togs hänsyn
till, är skyddsavstånd mot områden där djuren varaktigt vistas. Generellt innebär de
nya skyddsavstånden (mot stall, gödselanläggning och områden där djuren varaktigt
vistas) ingen skärpning, utan är mer flexibla i förhållande till verkliga förhållanden.
Den föreslagna riktlinjen är tyligare med vad den avser.
Närhet till åkermark
Någon riktlinje för närhet till åkermark fanns inte i den nuvarande riktlinjen. Den
föreslagna riktlinjen innebär en skärpning i förhållande till den nuvarande riktlinjen.
Lokala förutsättningar
Enligt den nya riktlinjen ska lokala förutsättningar ska påverka bedömningen. I den
nuvarande skrivningen framgår endast att lokala förutsättningar kan påverka
bedömningen. Detta kan innebära både skärpningar och lättnader i bedömningen
Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden gav, 2015-10-07, BN § 171, förvaltningen i uppdrag att ta fram
Riktlinjer för några tillämpning av grundläggande begrepp i PBL, som är kopplade till
handläggningen av PBL-ärenden och som på ett eller annat sätt behöver ges en
tolkning eller en ram för tolkning.
Förvaltningen har nu tagit fram ett antal riktlinjer. Avsikten är att till kommande
nämnder en tid framöver ta upp en eller ett par av dessa riktlinjer för antagande per
gång.
Plan- och bygglagen är till stora delar en ramlag, vilket innebär att lagen ställer upp
grundläggande riktlinjer och generella mål utan att reglera alla detaljer. Det innebär
att det i lagen finns inbyggt en viss flexibilitet och tolkningsmån, vilket inte betyder
att det ger utrymme för var och en att göra sin egen tolkning. Lagen gäller över hela
Sverige och den ska tolkas lika för alla. Till stöd för tolkningen finns en rad olika
verktyg i form andra lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Vid sida av
dessa finns framförallt lagens förarbeten och rättsfall, men även standarder,
uppslagsverk mm att tillgå.
Några av frågeställningarna kan dock inte alltid ens genom riktlinjer på ett enkelt och
helt entydigt sätt brytas ner till hundraprocentigt distinkta brytpunkter som skiljer ett
ja från ett nej. Det går inte att handlägga ärenden enligt PBL, effektivt och
rättssäkert, enbart utifrån en enkel checklista utan att samtidigt förstå bakgrund och
sammanhang. För att kunna kommunicera ärenden med kund, nämnd och
medarbetare och för att uppnå en tillräcklig kvalitet i handläggningen är det
avgörande att förstå hur och varför. Avsikten med riktlinjerna är därför även att ge
vägledning och en utgångspunkt i hur man kan och bör tänka i olika PBL-situationer.
Föreslagna riktlinjer redovisas inramade under rubriken ”Förslag till riktlinjer
för……” följt en motivering.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden antog 2006-05-17 respektive
2006-06-14 rekommendationer för avstånd mellan djurhållning och boende vid
nylokalisering av stallbyggnader respektive bostäder.

2 (6)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/6168

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog 2016-06-07 nya riktlinjer som ersatte de
tidigare rekommendationerna.
Nu gällande ”Rekommendationer för avstånd mellan djurstallar och bostäder” är ett
hjälpmedel som ska stödja handläggarna i bygglovsprocessen. Då kunskap och
vägledande domar inom området har utvecklats har det under en tid funnits ett
behov av att revidera dessa.
Skillnader från nu gällande rekommendationer är bl. a att förslaget lägger stor vikt på
att de lokala förutsättningarna ligger som grund i bedömningen. Det är lämpligt i det
enskilda ärendet att göra åtskillnad på områden inom sammanhållen bebyggelse, där
föreslagna avstånd bör gälla, och områden på landsbygd där lokala förutsättningar
ska ges större hänsyn. Ytterligare en skillnad är att avstånd ska tas mellan åker och
vattentäkt, dels med risk för negativ påverkan på vattentäkten vid brukning av åker
och dels för att inte riskera ytterligare restriktioner för näringsverksamhet. För
ytterligare jämförelse se bilaga II.
De riktlinjer som föreslås har tagits fram med hänsyn till Gotland specifika
förutsättningar. Gotland är ett lantbrukstätt län där de betydande
produktionsgrenarna är nöt, lamm, gris, fjäderfä och hästhållning. Av Gotlands
befolkning bor ca 41 % utanför tätorterna, vilket är betydligt mer än
riksgenomsnittet. Gotlands sprickiga berggrund bidrar till att risken för föroreningar
lättare tränger ner i grundvattnet. Av de enskilda vattentäkterna är ca 40 % periodvis
påverkade. Oftast handlar det om bakteriologiska problem, men även förhöjda halter
av klorid, nitrit, nitrat och även rester av bekämpningsmedel har påvisats.
I PBL 2 kap ställs krav på att kommunerna ska beakta hälsorisker mot omgivningen
från olika verksamheter samt undvika och förebygga olägenheter gentemot grannar i
samband med planläggning. Ett ytterligare krav är att kommunen ska beakta både
allmänna och enskilda intressen s.k. intresseavvägning. Miljöbalken aktualiseras
främst genom 9 kap om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Föreslagna riktlinjer tar hänsyn till olägenheter som lukt, allergi, buller, skadedjur och
risken för påverkan på grundvattnet.
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Bedömning

Förslag till riktlinje för avstånd mellan djurhållning och bostäder

Vid nybyggnation av bostadshus (omfattar även känslig bebyggelse) och
stallbyggnader, där konflikt befaras, bör följande riktlinjer tillämpas. De lokala
förutsättningarna bör ges stort utrymme i bedömningen.
För beräkning av djurenheter se bilaga I
Anläggning med stor påverkan
 För anläggningar med fler än 50 djurenheter bör ett avstånd på ca 200
meter hållas mot stall och gödselanläggningar samt 100 meter till områden
där djuren varaktigt vistas.


Som anläggning med stor påverkan räknas också hållande av mer än 10
djurenheter av gris, höns och mink på grund av luktolägenhet. Ett avstånd
på ca 300 meter bör hållas mot dessa anläggningar.

Anläggning med medelstor påverkan
 För anläggningar med 10 – 50 djurenheter bör ett avstånd på ca 75-200
meter hållas mot stall och gödselanläggningar samt 50 – 100 meter till
område där djuren varaktigt vistas.
Anläggning med liten påverkan



Djurhållning med upp till 9 djurenheter (anläggningar av hobbykaraktär)
bör ett avstånd på 50 - 75 meter hållas mot stall och gödselanläggningar
samt 25 - 50 meter till område där djuren varaktigt vistas.

Närhet till åkermark
 Nya vattentäkter bör placeras minst 50 meter från åkermark. Bostadshus
bör inte placeras i direkt anslutning till åkermark.
Lokala förutsättningar
 Karaktär på området såsom lantlig miljö eller villabebyggelse och närhet till
känsliga miljöer som skolor, förskolor, äldreboenden eller liknande
inrättningar.


Verksamhetens omfattning och art såsom antalet djur, gödselhantering och
behov av rasthagar/beteshagar.



Förhärskande vindriktning, topografi samt mellanliggande bebyggelse eller
vegetation.



Bedömning av näringsverksamhetens grad och dess behov av framtida
expansion samt den förväntade utvecklingen för bebyggelsen i området.

Se under motivering för ytterligare tolkning av lokala förutsättningar.
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Motivering

Riktlinjerna utgår från Gotlands specifika förhållanden, för området ny kunskap och
vägledande domar, vilka sammanfattas nedan.
Domar
Utifrån de domar som finns inom området är det nästintill omöjligt att fastslå
bestämda avstånd mellan bostäder och djurhållning. Som exempel på variationen kan
nämnas att bebyggelse har godkänts 20 – 30 meter från ladugård i vissa fall medan
samma avstånds ansetts oacceptabelt i annat fall, i vilket framhävdes att byggnadens
begränsningar på den närliggande verksamheten spelade in. Man kan också utläsa att
det godtagbara avståndet mellan bostad och djurhållning varierar beroende på
områdets karaktär, alltså är det en sammanhållen bebyggelse eller är området av
lantlig karaktär. Vid lantlig karaktär bör djurhållning och jordbruksföretagande i
högre grad vara acceptabel än i miljöer där dessa normalt inte förekommer.
Lukt
I en kunskapsöversikt från Länsstyrelsen i Blekinge län sägas det att vetenskapliga
studier konstaterat att gris- och hönshållning anses lukta sämre än nötkreatur-, fåroch hästhållning. Inom lantbruket eller djurhållning är det djur, foder och gödsel som
luktar. Framförallt är det gödsel och ventilationslukt från stallar som kan orsak
obehag.
Risker för allergenspridning
Framförallt har forskning fokuserat på allergenspridning från häst. Enligt Boverket
har antalet hästar haft en explosionsartad utveckling. Sverige är idag det hästtätaste
landet i Europa med sina 39 hästar/1000 invånare. Ridning är en växande folksport
och näst efter fotbollen den största ungdomssporten i landet. Det har bl. a medfört
att hästhållningen har flytta in till tätortsnära områden.
Forskningen visar att höga koncentrationer hästallergen uppmätts i nära anslutning
till stall men man kunde konstatera att halterna sjönk snabbt med avståndet. Efter 50
– 100 m från källan var halterna väldigt låga eller under detektionsgräns. Spridningen
påverkas av de lokala förhållandena exempelvis vegetation och förhärskande
vindriktning.
Tilläggas bör att en väsentlig spridningsväg för hästallergenen är genom personer
som i sin tur har kontakt med häst. Spridningen är alltså inte beroende av bostadens
placering i förhållande till hästarna.
Karaktär på området
Varje bedömning om avstånd mellan djurhållning och bostäder bör utgå från det
enskilda fallet men det är rimligt att skilja mellan olika bebyggelsemiljöer, tätortsnära
respektive landsbygdsmiljöer. Känsliga miljöer som skolor, förskolor och
äldreboende eller liknande inrättningar kräver särskild hänsyn. Förhållanden som
utgör oacceptabla olägenheter i en miljö kan ibland betraktas som acceptabla i en
annan, beroende på områdets karaktär.
Verksamhetens omfattning och art
Generellt kan sägas att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större
påverkan på omgivningen. Skötsel av jordbruk kräver idag stora maskiner och fordon
och är ofta förknippade med en stor djurhållning som kräver rasthagar, betesmarker,
förvaringsutrymmen för foder och gödselanläggningar. Platser där djuren befinner sig
varaktigt såsom rasthagar och vid utfodringsplatser kan påverka omgivningen i form
av lukt, allergi och risk för påverkan på grundvattnet. Brukning av åker innebär att
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det vanligtvis sprids gödsel- och växtskyddsmedel vilket också kan påverka
omgivningen i form av lukt, buller och risk för grundvattenpåverkan. Med tanke på
Gotlands sprickiga berggrund bör särskild hänsyn tas till placering av nya vattentäkter
i förhållande till brukad åker. Att sprida gödsel- och växtskyddsmedel är reglerat i
lagstiftning och tillstånd, vilket innebär att lantbrukarna måsta tillämpa spridningsfria
zoner mot skyddsvärda objekt såsom vattentäkter. Att ta hänsyn till nya vattentäkters
placeringar kan därmed minska restriktioner på lantbruket.
Förhållanden
Avståndet mellan djurhållning och bebyggelse påverkar risken för störning på
omgivningen. Bebyggelse som befinner sig i förhärskande vindriktning från
djurhållningen riskerar att störas mer av verksamheten.
Barriärer så som vegetation (buskage, skogspartier m m) utgör skydd för störningar.
Vilket även topografin kan göra, ligger djurhållningen lägre än bebyggelse minskar
risken för störning.
Framtid och helhet
Boverket understryker i deras vägledning för planering för och invid djurhållning att
man alltid bör utreda helheten för att tillgodose både djurhållningens och grannars
behov. I bedömningen bör man beakta den förväntade utvecklingen för både
bebyggelsen i området men också för företaget.
I den tidigare riktlinjen delades djurhållningen in i större och mindre
djurhållningsföretag. I den nya riktlinjen delas den in i anläggningar med stor,
medelstor och lite påverkan. I den nya riktlinjen anges enheten i antal djurenheter
och i den tidigare angavs enheten i antal djur.
Beslutsunderlag

Bilaga I – Definition djurenhet
Bilaga II – Jämförande matris

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Klicka här för att ange text.

BN 2015/6168
Datum

BILAGA I

Med en djurenhet avses:

-

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex
månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
tre övriga nöt, sex månader eller äldre
tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor
räknas som suggor.
tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även
obetäckta gyltor)
en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar
100 kaniner
100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns
200 unghöns upp till 16 veckors ålder
200 slaktkycklingar
100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder
tio får eller getter, sex månader eller äldre
40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga II
BN 2015/6168
Datum

Klicka här för att ange text.

BILAGA II

Jämförelsefaktorer

Rekommendationer
MHN99§ 2006

Förslag på nya Riktlinjer

Storlek på djurhållande
anläggning

Gräns mellan större och mindre
djurhållningsföretag går vid:
>9 hästar
>150 tackor
>75 nöt
Yrkesmässig gris- och
fjäderfähållning

Anläggningar med stor påverkan:
>50 djurenheter
>10 djurenheter (höns/gris)

Mindre djurhållningsföretag:
- 100 – 200 m
Större djurhållningsföretag:
- 300 – 500 m

Anl med stor påverkan:
- 200 m mot stall/gödsel
- 100 m områden där djur varaktigt vistas.
- 300 m mot gris/höns.

Avstånd (m) mellan
djurstallar och bostäder

Anläggningar med medelstor påverkan:
>10 – 50 djurenheter
Anläggning med lite påverkan
(hobbykaraktär):
upp till 9 djurenheter

Anl med medelstor påverkan:
- 75 – 200 m mot stall/gödsel
- 50 – 100 m mot områden där djur varaktigt
vistats.
Anl med lite påverkan.
- 75 - 50 m mot stall/gödsel
- 50 - 25 m mot områden där djur varaktigt
vistats.
Närhet till åkermark (m)

Finns ej

Lokala förutsättningar

Kan påverka bedömningen

Beskrivning av lokala
förutsättningar

- Mellanliggande tidigare
bebyggelse eller skog och
växtridåer.
- Förhärskande vindriktning.
- Placering och utförande av
gödselhantering.
- ”Först på platsen principen”
- Tomma större befintliga
djurstallar kan komma att
användas.

Nya vattentäkter bör placeras minst 50 m
från åkermark. Bostadshus bör inte placeras i
direkt anslutning till
Ska påverka bedömningen
- Karaktär på området såsom lantlig miljö
eller villabebyggelse och närhet till känsliga
miljöer som skolor, förskolor, äldreboenden
eller liknande inrättningar.
- Verksamhetens omfattning och art såsom
antalet djur, gödselhantering och behov av
rasthagar/beteshagar.
- Förhärskande vindriktning, topografi samt
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- Omfattar endast byggnader inte
betesmark.
- Gäller ej egna byggnader inom
fastigheten.
- Mindre antal djur görs
bedömning från fall till fall.

mellanliggande bebyggelse eller vegetation.
- Bedömning av näringsverksamhetens grad
och dess behov av framtida expansion samt
den förväntade utvecklingen för bebyggelsen
i området.
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Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY TELEFONEN 9
Begäran om planbesked - Visby Telefonen 9
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet
enligt 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor
9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2016-12-09 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
9. Begäran rör önskan om ändrad markanvändning från industri till handel & kontor i
syfte att uppföra lokaler för dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning.
Närhet till befintlig tillverkningsindustri (Visby Telefonen 5) samt fastighetens läge
utanför vattenskyddsområde gör att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte finner skäl
till att frångå tidigare ställningstaganden angående ändrad markanvändning i kvarteret
Telefonen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att föreslagen ändring av gällande
detaljplan inte skall genomföras.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom 2016-12-09 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
9. Begäran rör önskan om ändrad markanvändning från industri till handel & kontor i
syfte att uppföra lokaler för dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning. Gällande
detaljplan antagen 2006-12-18 (laga kraft 2008-11-13, dnr 42011) omfattar förutom
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Visby Telefonen 9 även fastigheten Visby Telefonen 4, allmänt känt som
”Flexhuset”. Förfrågan rör endast fastigheten Visby Telefonen 9.
Visby Telefonen 9 är en ca 24 100 kvm stor industrifastighet mellan det s.k.
”Flexhuset” (Visby Telefonen 4) och ”f.d. Nimbus båtfabrik” (Visby Telefonen 5) .
Tomten är i dagsläget obebyggd med en byggrätt om ca 12 000 kvadratmeters
byggnadsarea, avstyckad från ursprungsfastigheten Telefonen 4 år 2008. Fastigheten
utgörs av ett gräs- och buskbevuxet område med inslag av tall och lövträd. I den
nordvästra delen av fastigheten närmast Broväg finns en relativt öppen skog med
låga tallar, lövträd och inslag av ene. Skogen är detaljplanelagd som NATUR och
utgör habitat för rödlistad växt.
Fastigheten ligger inte inom vare sig primärt eller sekundärt vattenskyddsområde. På
grannfastigheten Telefonen 5 finns ett aktivt miljötillstånd för tillverkning av
plastprodukter. Tillståndet medger utsläpp av 600 ton polyesterråvara och högst 80
ton övriga organiska lösningsmedel per år. Tillståndet är knutet till fastigheten och
nuvarande tillståndsinnehavare Swedish Composites AB.
Till gällande detaljplan finns tilläggsbestämmelser antagna 2013-09-09 (dnr BN
2011/2046) som rör markanvändningen på Telefonen 4 (Flexhuset). Tillägget
innebär att användningen industri strukits från de tidigare detaljplanebestämmelserna
till förmån för storskalig handel. Tillägget tillåter också för ”etableringar mindre än 750
kvadratmeter” (tidigare bestämmelse reglerade att minst 50 % av fastigheten skulle
upplåtas för industriändamål samt endast för etableringar större än 750 kvm). I
samband med att industriändamålet ströks för fastigheten Telefonen 4 i september
2013 framgår av sökandes skrivelse till byggnadsnämnden att fastigheten Telefonen 9
då skulle ses som garanti för att täcka eventuella framtida behov av industrimark
utanför vattenskyddet.
Vid båda tillfällena för begärd planändring (2006 och 2013) har frågan om
möjliggörande för försäljning av livsmedel lyfts upp på sökandes begäran men
avslagits av beslutande nämnd. Som skäl har ur miljö- och hälsoskälssynpunkt angetts
närheten till befintlig tillverkningsindustri med gällande miljötillstånd samt den
bullerproblematik som skulle kunna följa vid en ökad trafikmängd till området.
Enligt FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål om
ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Gällande detaljplan anger också att några förändringar av markanvändningen i
kvarteret Telefonen inte får ske som kan äventyra en eventuell framtida utbyggnad av
tillverkningsverksamheten på Visby Telefonen 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att den föreslagna åtgärden inte bör
genomföras.

Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen 2010-06-14, anger; befintliga fördjupade
översiktsplaner, område med detaljplan.
Fördjupad översiktsplan (FÖP), Hela Visby 2025, antagen 2009-12-14, anger
verksamheter – kontor, extern handel.
För området gäller detaljplan för Visby Telefonen 4, 09-P-165, antagen 2006-12-18
tillsammans med tilläggsbestämmelser för Visby Telefonen 4, 09-P-234, antagna 2013-0909.
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För fastigheten Visby Telefonen 9 anges markanvändning J – industri samt NATUR.
Byggrätten uppgår till 50 % av fastighetens areal (ca 12 000 kvm). Byggnad får
uppföras till en högsta byggnadshöjd om 9 meter.
Markanvändning NATUR (ca 6200 kvm) omfattas av förbud mot trädfällning.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd:
På fastigheten Visby Telefonen 5 (grannfastighet) finns det ett miljötillstånd för
tillverkning av plastprodukter. Miljötillståndet omfattar en förbrukning av högst 600
ton polyesterråvara och högst 80 ton övriga organiska lösningsmedel per år.
Tillståndet är taget i drift och det pågår idag tillverkning av plastbåtar på fastigheten.
Tillverkningen är idag inte så omfattande men bolaget är under utveckling och kan
framöver komma att utnyttja hela miljötillståndet.
Detta innebär att enhet miljö och hälsoskydd inte anser det lämpligt med
livsmedelshantering på fastigheten Visby Telefonen 9.
På fastigheten Visby Telefonen 4 finns det redan idag verksamheter, kontor och
träningsanläggning. En planändring till att omfatta livsmedel kan vara möjligt. Det
finns risk för att det vid vissa tillfällen kan uppstå styrénlukt från
plastbåtstillverkningen vid hög produktion och östlig vind. Därför bör fastigheten på
Telefonen 4 utrustas med rening av inomhusluften såsom filter eller dylikt. Möjlig
luktstörning av styrén och rening av inomhusluft bör finnas med som underlag i
planändringen.
Teknikförvaltningen, mark & stadsmiljö:
Ändrad användning kommer att medföra större trafikflöden och därmed ett större
parkeringsbehov inom fastigheten. Nuvarande angöring till fastigheten via
Hantverksgatan bör eventuellt kompletteras med angöring via den planerade
cirkulationsplatsen Broväg/Norra Hansegatan vilket får utredas under planprocessen.
Eventuellt behöver exploateringsavtal upprättas för att säkerställa in-/utfartsfrågan.
Teknikförvaltningen, vatten & avfallsenheten:
Området är idag träd och gräsbeväxt så det kommer att bli en dramatisk ökning i
avrinningen så fördröjningsmagasin för dagvatten måste finnas. Magasinen bör klara
att fördröja ett regn om minst 20 mm (enligt liggande förslag för dagvattenstrategi).
Dämningshöjden för dagvatten i området är 30 cm över markytan så källare får ej
byggas.
Räddningstjänsten:
Utifrån förutsättning vad som är känt idag att: båttillverkning i angränsande fastighet
är nedlagd, i nämnda fastighet bedrivs snickeriverksamhet, enligt uppgift skall även
VMC (Visby Motorcentral) flytta in i samma lokaler – så har räddningstjänsten inga
synpunkter.

Bedömning

Fastigheten Visby Telefonen 9 har vid två tidigare tillfällen varit föremål för
planförfrågningar i syfte att ändra markanvändningen från industri till handel (inklusive
livsmedel). Vid bägge tillfällen har risken för luktstörningar från båttillverkningen på
den angränsande fastigheten Visby Telefonen 5 (f.d. Nimbus), risk för
bullerproblematik vid ökad trafik till området samt riktlinjer i FÖP Hela Visby 2025
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kring industrimark utanför vattenskyddsområde, medfört avslag på begäran om att
upphäva restriktionen för livsmedelsförsäljning.
Avsikten hos fastighetsägaren är att fortsätta utveckla ytterligare en extern
handelsplats i Visby. Kvarteret är utpekat i FÖP Hela Visby 2025 som ett av Visbys
fyra externhandelsområden. Sökandes uppfattning är att båttillverkning på
grannfastigheten Visby Telefonen 5 idag upphört.
Båttillverkning utförs dock fortfarande i mindre skala och verksamheten innehar ett
gällande miljötillstånd som medger relativt stora utsläpp av miljöstörande
restprodukter. Verksamheten är under utveckling och kan i framtiden komma att
nyttja hela utsläppsrätten. Den befintliga tillverkningsindustrin på Telefonen 5 gör
det därför fortsatt olämpligt med livsmedelshantering på fastigheten Visby Telefonen
9.
Med stöd av FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål
om ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Verksamheter som riskerar att äventyra vattenskyddet får inte tillåtas inom primärt
vattenskyddsområde och mängden industrimark lämplig för miljöstörande
verksameter är starkt begränsad i Visby. Befintlig industrimark utanför vattenskyddet
– som Visby Telefonen 9 - bör därför kvarstå för eventuella framtida
industrietableringar. Gällande detaljplan anger också att några förändringar av
markanvändningen i kvarteret Telefonen inte får ske som kan äventyra en eventuell
framtida utbyggnad av tillverkningsverksamheten på Visby Telefonen 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner inte skäl till att frångå tidigare
ställningstaganden och anser därför att föreslagen ändring av gällande detaljplan inte
skall genomföras.

4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/10197

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-02-10
Ansökan begäran om planbesked, 2016-12-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Investment AB, Kenneth Carlsson, Stenkumlaväg 4, 621 46 VISBY
Sökande
Gotland Investment AB, Kenneth Carlsson, Stenkumlaväg 4, 621 46 VISBY
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13 februari 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY RENEN 4
Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan - Visby
Renen 4
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan (PBL 2010:900) för fastigheten Visby Renen 4 för att möjliggöra ny
fastighetsbildning och avstyckning av nämnda fastighet till två tomter om vardera
ca 505 kvadratmeter.

•

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked för upprättande av detaljplan i syfte att möjliggöra en
delning av hörnfastigheten Visby Renen 4 till två tomter om vardera ca 505
kvadratmeter. Gällande detaljplan medger att två huvudbyggnader får uppföras på
hörntomt i det fall byggnadsnämnden anser så lämpligt. Motsvarande
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fastighetsindelningar av hörntomter i området har genomförts vid sammanlagt elva
tidigare tillfällen, senast 2015 för grannfastigheterna Visby Renen 1 & 8.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom 2016-10-11 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för att kunna stycka av
fastigheten Visby Renen 4 till två fastigheter om vardera 505 kvadratmeter på samma
sätt som skett i övriga delar av området.
Visby Renen är ett äldre villakvarter strax norr om A7, om i dagsläget elva fastigheter
varav Renen 4 utgör en av kvarterets hörntomter. Fastigheten omfattar i dagsläget
1010 kvadratmeter.
Den gällande detaljplanen (0980K-A1/1934, antagen 1934-03-29) medger att två
huvudbyggnader kan uppföras på hörntomt i det fall byggnadsnämnden anser så
lämpligt.
Byggnadsnämnden antog 2015-01-07 (BN § 23) en ändring av gällande detaljplan
med syfte att dela grannfastigheterna Visby Renen 1 och 8 i ytterligare två fastigheter.
Motsvarande ändringar av hörntomter har genomförts vid sammanlagt elva tidigare
tillfällen i såväl kvarteret som området som helhet.
Ett vilande bygglovsärende finns för fastigheten (BN 2016/1244). Bygglovet
beviljades 2016-12-28 men överklagades av granne Renen 3 då grannar ej hörts i
ärendet. Länsstyrelsen biföll överklagandet och återförvisade ärendet till
samhällbyggnadsförvaltningen för ny handläggning 2017-02-01. Bygglovsärendet
hålls vilande i väntan på planbesked på sökandes begäran.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen 2010-06-14, anger; befintliga fördjupade
översiktsplaner, område med detaljplan.
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, Hela Visby 2025, antagen 200912-14, anger att området i huvudsak ska användas för bostäder. I bilaga
”Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000” utmärks
Solbergaområdet som ett av flera områden i staden med kulturhistoriskt värdefull
bebyggelsemiljö som kan vara i behov av varsamhetsbestämmelser.
För området gäller detaljplan 0980K-A1/1934 - ”Stadsplan för utanför ringmuren
belägna områden av Visby Stad”, fastställd 1934-03-29. Enligt gällande plan ska
fastigheterna i huvudsak användas för bostadsändamål (B). ”Med B betecknat område får
bebyggas endast med hus, som uppföras fristående. Å tomt får endast uppföras en (1)
huvudbyggnad. Där tomt gränsar intill flera än en gata, må dock byggnadsnämnden medgiva
uppförande av två (2) huvudbyggnader.”
Byggrätten uppgår till 25 % av fastighetens areal. Byggnad får uppföras i högst två
våningar med en byggnadshöjd på 7,6 meter.
För kvarteret finns en tomtindelning (Solbergaroteln, kvarteret Renen), fastställd
1938-12-31. Dessa gäller numera som fastighetsbestämmelser. I närområdet har totalt
elva motsvarande tomtindelningar genomförts – kvarteret Katten 1962, kv Lammet
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1982, kv Mården 1960, kv Renen 1964 och 2015 m fl.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd: Det är viktigt att fastighetsägare
känner till att området befinner sig inom sekundärt/yttre vattenskyddsområde. Detta
ska särskilt beaktas vid nybyggnationsskede. Området anges som lågriskområdet för
radon (jmf skikt ”solen”). Nybyggnation skall ske med radonskyddad konstruktion
om inte särskilda mätningar görs.
Teknikförvaltningen, vatten och avfallsenheten: Ingen erinran.
Teknikförvaltningen, mark & stadsmiljöenheten: Parkering skall lösas på kvartersmark. I
övrigt inga synpunkter.
Gotlands Energi AB: Ingen erinran.
Räddningstjänsten: Tillgängligheten för räddningstjänsten är sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon. Byggnader placeras och utformas så att
brandspridning till andra byggnader begränsas. Komplementbyggnader placeras eller
utformas så att brandspridning till andra byggnader förhindras. I övrigt utförs enligt
regelsamling för byggande, Boverkets Byggregler.
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att beaktas under
planarbetet.

Bedömning

Området är utpekat som värdefull bebyggelsemiljö och beskrivs i bilagan
”Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000” till Hela
Visby som ”område med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.
Tidigare åtgärder rörande områdets hörntomter, till största delen utförda på 1960talet, och som syftat till att reglera fastighetsindelningen har medfört att delar av
områdets karaktär i fråga om bebyggelsemönster till viss del har gått förlorad. Den
senast beviljade planändringen kring fastigheterna Visby Renen 1 och 8 (BN § 23
2015-01-07) har inneburit att den avsedda fastigheten Renen 4 numer är områdets
och kvarterets enda kvarvarande hörntomt där befintlig bebyggelse medger ytterligare
en huvudbyggnad på fastigheten (det angränsande kvarteret Mården innehåller också
en kvarvarande ej avstyckad hörnfastighet, dock utan att befintlig bebyggelse medger
ytterligare en huvudbyggnad).
Byggnadsnämndens beslut om detaljplaneändring 2015 för grannfastigheterna Renen
1 och 8 innebar att dessa två fastigheter, om vardera ca 1010 kvadratmeter, delades
till ytterligare två tomter om ca 505 kvadratmeter (Renen 11 & 12). Det nya
planområdet försågs med tilläggsbestämmelser rörande utformning med syftet att
anpassa och integrera den tillkommande bebyggelsen i kvarterets befintliga
bebyggelseutformning. Avsikten var att på så vis överväga de eventuellt negativa
sidor som tillskapandet av två nya fastigheter skulle kunna innebära på områdets
kulturhistoriska värden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att nuvarande bebyggelsemönster,
med avstyckade och bebyggda hörntomter, numer utgör det dominerande draget i
områdets karaktär. Den relativt långa framväxttakten av detta bebyggelsemönster,
från 1960-talet och framåt, påvisar områdets och stadens bebyggelse- och stilmässiga
utveckling under perioden samtidigt som det innebär en möjlighet för även dagens
formmässiga uttryck att representeras i området. Området får i samband med
eventuellt planuppdrag i viss mån anses som fullt exploaterat då så kallade
skafttomter enligt den gällande detaljplanen och den fördjupade översiktsplanen ej
kan anses lämpligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en ändring av gällande
detaljplan med tilläggsbestämmelser ej är förenlig med plan- och bygglagens
tydlighetskrav (kap 4 § 32 PBL 2010:900). Istället bör en ny detaljplan för fastigheten
Visby Renen 4 upprättas. Planen bör förses med liknande bestämmelser som för
grannfastigheterna Renen 1 & 8 för att fortsatt säkra områdets kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemässiga karaktär rörande volym och uttryck.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2016-12-22
Ansökan begäran om planbesked, 2016-10-11

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Sökande
Sökande
Micke Hanna, Jöran Wallingatan 16, 62145 VISBY
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Sara Lindh

Byggnadsnämnden

VISBY JÄRNVÄGEN 4
Upprättande av detaljplan för Visby Järnvägen 4
Samråd
Förslag till beslut



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 201702-22, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.



Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.

Sammanfattning

Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus.
Bebyggelsen får uppföras i högst tre våningar pga. av närheten till världsarvet. En
lokal för verksamhet ska finnas längs Peder Hardings väg.
Planen har föregåtts av ett program för hela kvarteret Järnvägen som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en
trevåningsskala och placeras nära gatan för att skapa stadsmässighet. Detaljplanen har
även föregåtts av en markanvisningstävling.
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en
markparkeringslösning i pergola med bilpool. Byggnadernas gruppering bildar en
bilfri, skyddad gård med släpp mot omgivningen som ska innehålla grönska och
mötesplatser.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201702-22 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
En behovsbedömning av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts och
bedömningen är att miljöaspekterna kan behandlas i planarbetet utan krav på en
särskild MKB. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
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Beslutsunderlag

Behovsbedömning
Tjänsteskrivelse samråd
Plankarta med samrådsförslag
Planbeskrivning med samrådsförslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh

Johan Åberg

Planarkitekt

Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Järnvägen 4
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: 2012/1101
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2012/1101
Järnvägen 4
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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HUVUDDRAG
Handlingar
Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Miljöteknisk markundersökning (pågående)
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus.
Planens syfte & stadsbyggnadsvision
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet.
Begreppet hög arkitektonisk kvalité ska i detta sammanhang tolkas som
identitetsskapande arkitektur, byggnader ska vara hållbara över tid och
relatera till Gotland. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet,
samt volymer som relaterar till gotländsk byggnadstradition.

Bedömning av miljöpåverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av
förslagen plan inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
regionens bedömning i ett yttrande daterat 2017-01-12. Beslut om
behovsbedömning tas av byggnadsnämnden i samband med beslut om
samråd.

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbestämning

Areal
Planområdet omfattar cirka 4000 m2
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland, intentionen är att marken ska säljas efter
bygglovsgivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen (Bygg Gotland) ska staden byggas ut genom att länkas
ihop och byggas samman. Ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
bebyggelsen. Den byggda miljön ska utvecklas i samspel mellan bevarande och
nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14 § 172 anges för planområdet blandad
användning. Kvarteret Järnvägen ligger i zonen där ”ytterstaden möter
innerstaden”, där man ser positivt på en förändring. En målsättning är bland
annat att upplevelsen av Solbergagatan som trafikled ska minska och ges mer
karaktär av stadsgata. Det är också angeläget att tydliggöra öppenheten mot
innerstaden och upplevelsen av muren. Detta kan göras genom att skapa stråk
och tydliga gaturum.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktplanens och den fördjupade
översiktsplanens intentioner.
__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan 1994-10-10 (09-VIS-662). Området är planlagt
för parkering.
Program för planområdet
Planen har föregåtts av ”Program för Järnvägen” som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i
en trevåningsskala och placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder
Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Planförslaget bedöms vara förenligt med programmets intentioner.
Markanvisningstävling
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att ge ledningskontoret i uppdrag att
markanvisa området i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att utse ett förslag som
vinnare i markanvisningstävlingen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark
Området används idag som en allmän parkering.

Planområdet innan utbyggnad
Geotekniska förhållanden
Generellt bedöms grundläggningsförhållandena som normala. Geotekniska
utredningar ska göras innan byggnation.
Miljötekniska förhållanden
Inom och nära kvarteret Järnvägen har det funnits miljöfarliga verksamheter
som kan ha förorenat mark och grundvatten. Fastigheten bredvid planområdet
sanerades 2016. En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras inom
ramen för planprocessen och vara färdigställd innan planen antas.
Radon
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
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Bebyggelse
Illustrationsplan

Förslag på disposition av bebyggelse enligt det vinnande tävlingsförslaget (illustration Koncept Stockholm).

Stadsbild
Förutsättningar
Hansestaden Visby är inskriven på Unescos världsarvslista; ”för dess
enastående universella värde som representerar ett unikt exempel på en
nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader.”

(f3)
nockhöjd

(f1)

Förändringar
Nya byggnader utformas med hänsyn till det gamla. Bebyggelsen får uppgå till
högst tre våningar (f3) mot Peder Hardings väg, med en nockhöjd på högst 15
meter. Bostadsbebyggelsen i övriga planområdet får uppföras med en
nockhöjd på högst 10 meter för att skapa en variation i höjdskalan. Enligt det
förslag som ligger till grund för detaljplanen ska bebyggelsen uppföras i
motsvarande 2 våningar (stadsradhus) i inre delarna. Siktlinjer in mot gården
och ut till stadsmuren bevaras.
Det vinnande förslagets arkitektoniska koncept är att husens relation till
varandra och rummen mellan dem ska påminna om en gotlandsgård. Volymer
och materialval får ett klassiskt gotländskt uttryck, men med en kontemporär
bearbetning. Fasaderna ska vara av hög kvalité, med gedigna material som
sten, puts och tegel (f1).

Programmet slog fast att ny bebyggelse ska placeras ut mot angränsande gator
med ett relativt slutet byggnadssätt, detta för att skapa tydligare gaturum och
möjlighet till skyddade gårdsbildningar med hög vistelsekvalitet. För att
åstadkomma det ska flerbostadshuset placeras med långsida i linje med gatan
__________________________________________________________________________________
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(p1)

(p1). Förgårdsmark ska finnas mot gatan för att ge utrymme för träd
(prickmark).

Det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen för Järnvägen 5 och
exempel på hur bebyggelsen kan utformas (illustration: Koncept Stockholm)

Volymstudie från Peder Hardings väg, vy mot Söderport, före och efter ett
genomförande av detaljplanen (trädens placering på nedre bilden är inte
exakta).

B

Bostäder
Området ska huvudsakligen användas för bostäder (B). Bostäderna ska
uppföras som flerbostadshus mot Peder Hardings väg. Bebyggelsen föreslås
utformas som stadsradhus mot Mejerigatan.
__________________________________________________________________________________
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Stadsradhus (illustration: Koncept Stockholm)
(f2)

Boende ska inte behöva gå ut på gatan för att nå sin gård, detta kan
åstadkommas genom t.ex. genomgående entréer (f2).
Service
Eftersom området ligger nära centrum ska en lokal för verksamhet finnas längs
Peder Hardings väg (C1). Lokalen kan bidra till aktivitet i gatan och bidra till att
knyta ihop söder och öster. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor, restaurang och
café. Lokalen ska vara minst 80 m2.

C1

Tillgänglighet

Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande krav
på tillgänglighet.

Friytor
Utemiljö

Byggnadernas gruppering bildar en bilfri, skyddad gård med släpp mot
omgivningen. Gården ska innehålla mycket grönska och mötesplatser.

Exempel på utformning av gårdsmiljön, här med ängstema (illustration: Koncept
Stockholm).

(e1)

För att tillförsäkra friytor begränsas byggnadsarean (e1) inom byggrätten för
användningsområdet B. Inom egenskapsområdet får högst 950 m2 av marken
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bebyggas. Inom användningsområdet BC1 är byggnadsarean inte reglerad
eftersom användningsområdet är snävt avgränsat.

Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Peder Hardings väg och sedan via lokalgatan Mejerigatan.
Under våren 2013 gjordes fordonsmätningar på Peder Hardings väg, antalet
fordonsrörelser per årsmedeldygn beräknades till 6261.
Mejerigatan är idag en återvändsgata med en stor vändplan. Enligt
programmet för Järnvägen ska Mejerigatan förlängas och ansluta mot
Solbergagatan för att få ett jämnare trafikflöde och ge kvarteret en öppnare
karaktär.
Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är bl a: ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Programmet för Järnvägen föreslår en ny, tydligare gång- och cykelsträckning i
nord- sydlig riktning där gång och cykelstråket får samsas med lokalgatan
(Mejerigatan) som är tillräckligt bred för detta. Dessutom föreslås en
anslutning till gång- och cykelvägen längs Solbergagatan som i dagsläget är
svårtillgänglig inifrån kvarteret.

(x1)

Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som ligger inom
kvartersmark och är planlagt som ett markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik. För att säkra fortsatt allmän passage inom kvarteret reserveras
marken även fortsättningsvis som en allmännyttig gång- och cykelpassage (x1).
Gång- och cykelpassagen ska integreras i en blandgata med enskilt
huvudmannaskap.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom nära gångavstånd till Visby busstation.
Parkering
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Den norm som var en förutsättning i
markanvisningstävlingen och som gäller i planen är att det ska finnas utrymme
för 1 parkeringsplats per bostad, samt 0,05 plats per bostad för besökare. För
att underlätta för kreativa och mer platseffektiva lösningar för att bidra till mer
hållbart samhälle kan parkeringstalet sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool. De boende ska kunna ha tillgång till
laddningsstolpar för elbilar.
Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en parkeringslösning i
pergola med 18 platser och bilpool, vilket motsvarar 0,85 platser per lägenhet.
Solceller på pergolataket ger möjlighet att ladda bilen klimatsmart.
Parkeringen nås med bil via Mejerigatan, ufartsförbud råder mot Peder
Hardings väg och invid korsningen.
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Angöring lokal
En lokal ska finnas mot Peder Hardings väg, lokalen bör lokaliseras i det västra
hörnet av byggnaden och ansluta till en platsbildning. Inlastning kan ske direkt
från Mejerigatan eller via parkeringen/platsbildningen på kvartersmark.
Trädallé
Utanför planområdet, mot Peder Harding väg finns en trädallé som berörs av
det generella biotopskyddet enligt MB 7:11. Ingrepp som innebär direkt skada
på bitopen kräver dispens från biotopskyddet. Närmast planområdet består
allén av olika sorters träd med olika åldrar, många av träden är unga.
En rotkartering ska göras i inom ramen för planarbetet, i samband med att
marken undersöks för föroreningar.

Störningar

Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Förändringar
. Vid fasaden som vetter mot Peder Hardings väg beräknas bullernivåerna
uppgå till ca 57 dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maxnivå (Naturvårdsverkets
modell, rev 1996, Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). På avståndet 23,7
meter från vägmitt, beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekvivalent nivå
och 73,3 dBA maxnivå. Beräkningen visar att fasader som vetter mot gården
kommer att få en ljudnivå under riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå även om
man räknar bort byggnadens ljuddämpande egenskaper.
Byggnaden mot Peder Hardings väg dämpar bullret mot gården ytterligare, det
bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på gårdssidan som
klarar riktvärdet 50 dBA.
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Bullerutbredning, det röda området visar utbredning på bullernivåer högre än
riktvärdet 55 dBA inom planområdet.
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras och Boverkets gamla riktvärden klaras med avsteg. Kriteriet
för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget i en stad.
Bebyggelsen är ordnad så att flerbostadshuset fungerar som bullerskärm,
vilket gör att samtliga lägenheterna kan få tillgång till en tyst/ljuddämpad sida
och uteplats.
Solförhållanden
Den nya bebyggelsen är relativt låg och bedöms ge liten skuggpåverkan på
omgivningen. Gården kommer att vara delvis skuggad mitt på dagen, men ha
tillgång till kvällssol. Solstudien nedan utgår från vårsolståndet.

Klockan 10
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Klockan 12

Klockan 16
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Området är idag hårdgjort, infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen innebär att området omvandlas från en
hårdgjord parkering till ett bostadsområde med grön gård, vilket skapar
förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten. Det dagoch dräneringsvatten som inte kan tas hand om inom området leds till
dagvattennätet.
En vattenspegel med magasin för fördröjning föreslås, dagvattnet kan sedan
användas till bevattning av planteringar på gården.

Ledningar
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.
Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
__________________________________________________________________________________
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Avfall
Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via Mejerigatan. Boende i radhusen använder
separata behållare som töms från Mejerigatan. Flerbostadshuset har ett
avfallsrum i byggnadens bottenplan, se bild nedan.

Förslag på avfallslösning för flerbostadshuset. Avfallsrum och angöringsplats
för soppfordon är inringade med röd färg.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Planområdet omfattar fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4 utgörande en del
av kvarteret Järnvägen som är beläget ett stenkast från Söder port.
Exploatören som har tilldelats marken/fastigheten genom markanvisning.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bak-grund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess år 2017
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
maj 2017
oktober 2017

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl a att exploatören ansvarar
för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o dyl.
Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och
till gata o dyl. Inom kv. Järnvägen finns teleledningar som kan bli berörda av
byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet och att befintligt ytskikt av asfalt tas bort för att
möjliggöra bostadsbebyggelse med tillhörande gårdsmiljö enligt inlämnat
underlag för markanvisning och detaljplanen. Regionen ansvarar även för att
utföra geoteknisk undersökning med tillhörande markundersökning för att
undersöka behovet av ev. sanering. Vidare ansvarar regionen för att utföra
arkeologisk utredning samt att planerade trafiksäkerhetsåtgärder m m görs
inom intilliggande gatuområden.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande all allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och
__________________________________________________________________________________
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park/naturmark samt huvudman för VA.
Genomförandevtal, upplåtelse

Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera genomförd markanvisning.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet. I samband med genomförandet av exploateringen
upprättas köpeavtal för försäljning av fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören. Regionen ansvarar för
byggnation för att trafiksäkra del av gatuutrymmet i anslutning till
planområdet samt att förbättra/komplettera med anslutande GC-vägar.
Fastighetsrättsliga frågor
Markförsörjning, fastighetsbildning, servitut
Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs av Region Gotland. Eftersom hela fastigheten kommer att säljas
planeras ingen ändring av fastighetsindelningen, d v s ingen fastighetsbildning
är nödvändig. I det fall ledningsdragning kommer att ske inom
planområdet/fastigheten kommer den att säkerställas med servitut.
Ekonomiska frågor
Planekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
exploateringen enligt detaljplanen är ekonomiskt lönsam och att därmed
realistisk att genomföra samt att regionen i motsvarande fall får sina utgifter
finansierade.
Plangenomförande- utgifter/inkomster
Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för anslutningar till det regionala
VA-nätet, markberedning, genomförande av olika undersökningar och
utredningar, upprättandet av detaljplanen m m samt projektering,
upphandling och genomförandet av planerade trafiksäkerhetsåtgärder och
komplettering/förbättring av GC-nätet.
Detaljplan
0,35 Mkr
Utredningar arkeologi, mark och geoteknik
0,20 Mkr
Anläggande av förbindelsepunkter för VA
0,10 Mkr
Markberedning
0,35 Mkr
Projektering, upphandling och projektledning av anläggande av
s k kungsport (upphöjd vägkorsning) samt komplettering av GCvägar med belysning
1,35 Mkr
Reglering av bokfört
0,2 Mkr
Summa
2,55 Mkr
Noteras ska att av handlingarna för gällande detaljplan för planområdet
(antagen 1994) framgår inte att det har gjorts några geoteknisk- , mark- eller
arkologiska utredningar/undersökningar varför kommande undersökningar får
utvisa ev. åtgärdsbehov. Utgifter för eventuella åtgärder som dessa
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utredningar kommer att utvisa tillkommer därför förutom ovan redovisade
utgifter.
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet
finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster
hänförs till försäljning av byggrätt för bostäder kopplat till försäljningen av
fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4. Överenskommet pris täcker utgifterna.
Även om ev. oförutsedda utgifter fordras utifrån resultatet av ovan nämnda
utredningar bedöms de täckas av inkomsterna. Några skattemedel fordras
således inte för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen, anläggande
av infrastruktur, iordningställande av gårdsområdet, anslutningsavgifter, köp
av fastighet m m. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till försäljning
av planerade bostadsrätter.
Ekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen av genomförandet ska normalt sett visa att
exploateringen är ekonomsikt lönsam, d v s att planvinst uppkommer. I det här
skedet av genomförandeskedet blir den ekonomiska bedömningen översiktlig.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de utgifter som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom exploateringen får
detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren och
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att
detaljplanen kan genomföras.
Tekniska frågor

Tekniska undersökningar

Region Gotland ansvarar för att genomföra geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk utredning inom ramen för
detaljplanearbetet vilket ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.
Teknisk anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och
fördröjas enligt inlämnat förslag i samband med genomförd markanvisning.
Dagvattnet leds efter fördröjningen till det regionala dagvattennätet.
Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Anslutning
ska ske till fjärrvärme. Exploatören ska samverka med GEAB och
Telia/fiberförening för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska
utrymme och rätten att lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

__________________________________________________________________________________
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Förslaget som ligger till grund för detaljplanen möjliggör cirka:
2190 kvm BTA
21 lägenheter
1622 kvm BOA
Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Området gränsar till riksintresset Visby. Stor hänsyn tas till riksintresset dels
genom att bebyggelsen begränsas till tre våningar och dels genom att
bebyggelsen ska utformas så den är hållbar över tid och relaterar till det
lokala. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet, samt volymer
som relaterar till gotländsk byggnadstradition. Ingen risk för påtaglig skada på
varken världsarvet eller några riksintressen bedöms föreligga.
Sociala värden
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)
(KS § 257/2009)

Barn-,jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven
Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik, skola
och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst för barn.
Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma uteplatser med plats
för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt offentlig
och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, barnvänligt och
tillgängligt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att
man i markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt
omhändertagande av dagvatten.
Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
En genomförande av detaljplanen innebär att en parkering byggs bort, vilket
bedöms medföra en liten minskning av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
__________________________________________________________________________________
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begränsas.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
tjänstemän

Sara Lindh – planarkitekt
Roger Möller – exploateringsingenjör
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Annie Lovén – bygglovsarkitekt
Jimmy Holper - kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Behovsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2012/1101
9 december 2016

Jimmy Holpers

Länsstyrelsen Gotlands län

Visby Järnvägen 4
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.

Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i bedömningen
Platsen

Planområdet som omfattar ca 3600kvm strax sydost om Världsarvet och riksintresset
Visby innerstad är idag en asfalterad parkering för ca 120 bilar, planlagt 1994 för just
parkering.
Notering om eventuell förorenad mark finns, ett så kallat rälsbussgarage skall ha
funnits på platsen.
Ytan bidrar idag inte med några ekosystemtjänster och inga naturvärden finns på
platsen.
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Bild 1. Planområdet
Planen

Planen ska ändras från parkering för att medge kontor, handel och bostäder.
Planområdet är föremål för en markanvisningstävling där planeringsförutsättningarna
finns klarlagda i det planprogram som Regionen tog fram 2013. Kriterier Regionen
kommer att värdera extra är bl.a. hur projektet bidrar till en levande stadsmiljö, hur
världsarvet respekteras, hållbarhet och hushållning, utomhusmiljö med mycket
grönska, dagvattenhantering, parkeringslösningar etc.
Bebyggelsen kommer att begränsas höjdmässigt med hänsyn till världsarvet.
Påverkan på kulturmiljön kommer att beskrivas vidare i planarbetet.
En miljöteknisk utredning ska göras inom ramen för planarbetet för att klargöra
eventuella saneringsbehov. Vid ett saneringsbehov genomförs denna av Region
Gotland.
En överslagsräkning för eventuell trafikbullersituation kommer att genomföras för
att se om vidare bullerutredning behövs. Är området stört av trafikbuller så tas
hänsyn till detta i planeringen.
Bedömning

Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande
miljöpåverkan, är risk för föroreningar samt områdets betydelse för kulturvård.
I och med att en utredning om förorenad mark görs samt sanering genomförs vid
behov så bedöms risken för betydande miljöpåverkan kopplat till markföroreningar
liten.
Mycket stor hänsyn kommer att tas till världsarvet vilket innebär att ingen större risk
för påtaglig skada på varken världsarvet eller några riksintressen föreligger.
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Sannolikt är trafikbuller inte ett problem då fastigheten omgärdas av tre tystare sidor
samt den något mindre trafikerade Peter Hardings väg. Frågan kommer dock att
behandlas i planprocessen.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att man i
markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt omhändertagande av
dagvatten.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.
Övriga frågeställningar bedöms som relativt okomplicerade och utan risk för
betydande miljöpåverkan.
Påverkans totaleffekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen plan
inte medför en betydande miljöpåverkan.
Frågorna är inte av den grad att man kan tala om risk för betydande miljöpåverkan
vilket inte motiverar att en separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
är motiverad.
Planen bedöms medge bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jimmy Holpers
Regionekolog
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2013/1866
Datum

Sara Lindh

Byggnadsnämnden

VISBY PIPDÅNEN 5 & 6
Upprättande av detaljplan för Visby Pipdånen 5 & 6
Samråd
Förslag till beslut



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 201702-22, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Sammanfattning

Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus, kontor och
centrumverksamheter på mark som idag används till parkering.
Flerbostadshusen ska uppföras i tre till fyra våningar, omfattningen beräknas vara
cirka 100-120 lägenheter. Inom den större verkstadsbyggnaden där ÖB driver
verksamhet möjliggörs både verksamheter och bostäder, vilket gör det möjligt att i
framtiden konvertera lokaler till bostäder. Byggnaden är kulturhistoriskt intressant
och skyddas från rivning och förvanskning.
Parkeringsnormen har skrivits ner till följd av det centrala, kollektivtrafiknära läget.
Handelsparkering ska lösas genom markparkering. Bostadsparkering föreslås lösas
delvis genom markparkering och delvis genom att grävas ned under ett
bostadskvarter.
Beslut om att planen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan togs 13
november 2013.
Planen har stöd i den fördjupade översiktsplanen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201608-24 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samråd
Plankarta med samrådsförslag
Planbeskrivning med samrådsförslag
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh

Johan Åberg

Planarkitekt

Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Pipdånen 5 & 6
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: 2013/1866
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22
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Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Handlingar
Planhandlingar:
• Planhandling
• Plankarta
Övriga handlingar:
• Behovsbedömning
• Markteknisk undersökning (pågående)
Planuppdrag
Planen hanteras enligt PBL 2010 med normalt planförfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 13
november 2013.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter.
De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas.
Planens syfte
Syftet med planen är att länka ihop staden med fyra nya blandkvarter.
Bebyggelsen tillför stadsdelen en ny årsring som inspireras av de historiska
byggnaderna.
Stadsbyggnadsvision
Blandad stad
Bebyggelsen innehåller en blandning av verksamheter och bostäder som
ger liv åt platsen under både kvälls- och dagtid, veckor och vardagar.
Stadsläkning
Bebyggelsen utformas med fokus på att länka ihop staden. Bebyggelse och
träd att definierar gaturummet, parkering mot gatan begränsas.
En ny årsring
Bebyggelsen har ett samtida uttryck som tar avstamp i de gamla
verkstadsbyggnaderna.
Bedömning av miljöpåverkan
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt den
behovsbedömning som upprättades den 10 oktober 2013. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2013-10-29. Beslutet
om behovsbedömning togs av byggnadsnämnden den 13 november 2013 i
samband med beslut om planbesked.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området ligger centralt i Visby, mellan Stenkumlaväg och Järnvägsgatan,
cirka 400 meter från Söderport.
__________________________________________________________________________________
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Areal
Planområdet omfattar cirka 20 000 m2.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Pipdånen i Visby AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
FÖP hela Visby (antagen av fullmäktige 2009-12-14 § 172) anger blandad
användning, bostäder, handel, utbildning, offentlig service, kontor,
verksamheter och turism.
Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanens
intentioner.
Detaljplaner
Detaljplan för Visby, Pipdånen 5, 6, 7 och 8 vann laga kraft 2000-01-10,
genomförandetiden slutade 2014-12-31. Södra delen av planområdet är
planlagt som bostäder med kontor eller lager i bottenvåningen.
Övriga planområdet är planlagt som en kombination av handel, kontor,
skola, lager, idrott, kultur, hantverk och småindustri. De befintliga
byggnaderna är försedda med en varsamhetsbestämmelse som innebär att
byggnadens särdrag ska beaktas vid förändringar. En stor del av det
område som används som parkering får inte bebyggas. En byggrätt finns i
områdets norra del.

MARKFÖRUTSÄTTNINGAR
Föroreningar
En historisk genomgång av fastigheten utfördes av Pentacon 1998 (Miljöteknisk markundersökning, orienterande fas). Här framgår att fordons- och
måleriverkstad bedrivits av försvarsmakten mellan 1956 och 1996, den sk
__________________________________________________________________________________
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Miloverkstaden. Pentacon föreslår att markundersökning ska utföras på
några angivna platser.
I slutet av 1998 utförde Pentacon en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Här framgår bl a följande:
- Porluftsmätning har gjorts i ett stort antal punkter på fastigheten.
Enbart låga halter lättflyktiga ämnen uppmättes.
- Jordprov har tagits intill tidigare oljecistern samt intill fd
transformatorstation. Samlingsprov intill transformatorstation
visar förekomst av PCB (under dåvarande riktvärde för KM).
Enskilda prov intill oljecistern samt vid transformatorstation visar
på låga halter av petroleumämnen samt bly.
- Pentacon bedömer att risken för spridning av föroreningar är små.
Inom ramen för planarbetet ska kompletterande provtagningar göras.
Detta eftersom de tidigare utredningarna inte har kollat förekomsten av
vissa typiska föroreningar kopplat till tidigare verksamheter och för att
riktvärden har förändrats sedan dess. Provtagning ska bland annat omfatta
PCB, PAH:er och tungmetaller.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning utfördes av AB PentaCon, Visby 1999-09-10.
Utredningen visade bl.a. att grundläggningen bedömdes kunna utföras
med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
mark med tjälskydd eller frostfri nivå.
Radon
Detaljplanen ligger inom ett lågriskområde för radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med
liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
En stor del av området är hårdgjort.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
något eftersom hårdgjorda parkeringsytor ersätts av gårdar med
planteringar.

Bebyggelseområden
Stadsbild
__________________________________________________________________________________
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Förutsättningar
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kvarter med
industribebyggelse där närheten till järnvägsstationen har haft stor
betydelse. Det finns även bebyggelse från senare tidsepoker i närområdet.
Planområdet är bebyggt med en större verkstadsbyggnad (fd
Miloverkstaden) och en mindre verkstadsbyggnad i sten, samt två
ytterligare verkstadsbyggnader.

Omgivande bebyggelse har olika karaktär och användning

Den gamla verkstaden
Förändringar
Planen möjliggör att området bebyggs med tre nya kvarter.

__________________________________________________________________________________
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Visionen är att den nya bebyggelsen ska inspireras av verkstadsarkitektur.

f1
f2
v1
v3

takvinkel

Utformningen av byggnaden mot cirkulationen (kvarter A) är särskilt viktig
eftersom den bildar en fond mot en öppen plats. Det är viktigt att fasaden
får ett gediget utryck i material och utformning. Det utesluter exempelvis
skivmaterial med synliga skarvar. Enligt det förslag som ligger till grund för
detaljplanen ska byggnaden utformas med tegel som relaterar till
verkstadsbyggnaden. Fasaderna kan även utformas med puts eller sten
(f1). Förslaget bygger på att bottenvåningen ska användas för annat än
bostäder. Bottenvåningen ska ha en transparant och öppen utformning,
dels för att lätta upp byggnaden och dels för att skapa interaktion med
staden (f2). Eftersom bottenvåningen ska användas för lokaler måste den
ha extra invändig höjd (v3). Nedersta våningen ska utformas med
hörnavskärning mot cirkulationen, för att förstärka kvarterets kilform (v1,
korsmark). På korsmarken får enstaka byggnadsdelar uppföras, som pelare
till bärande konstruktioner.
Kvarter B utgörs av tre byggnader i tre plan. Kvarter C utgörs också av tre
lameller, som får uppgå till högst fyra våningar. Den arkitektoniska visionen
för kvarter B och C är att byggnaderna ska få en enkel och tydlig karaktär.
Fönstersättningen inspireras av den gamla verkstadsbyggnaden.
Bebyggelsen kan uppföras i puts eller tegel som anspelar till
verkstadsbyggnaden (f1). Får att skapa ett varierat taklandskap och en
nättare volymkaraktär ska byggnaderna uppföras med lutande tak, dvs.
inte platta tak.

__________________________________________________________________________________
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Exempel på utformning av kvarteren i anslutning till den gamla
verkstadsbyggnaden (illustration: Tyréns).

nockhöjd
e

Byggnadernas volymer regleras med nockhöjd och där egenskapsområdet
är större än vad som är lämpligt att bygga, även med byggnadsarea (e).
Nockhöjderna 15 och 16 meter motsvarar fyra våningar och 12 meter
motsvarar tre våningar.

n2

Parkeringsplatser ska inte ligga invid gatorna som omger planområdet.
Inslag av planteringar som rabatter, buskar, träd ska finnas på ytorna invid
gatorna, för att skapa en levande och grön gatumiljö. (n2)
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Illustrationsplan

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Förutsättningar
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kvarter med
industribebyggelse där närheten till järnvägsstationen har haft stor
betydelse. Efter att järnvägen lades ned förändrades karaktären på
verksamheterna inom de gamla industribyggnaderna.

Gamla järnvägsstationen

__________________________________________________________________________________
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Verkstadsbyggnaderna
Den gamla Miloverkstaden, har ett kulturhistoriskt värde genom sin plats i
Visbys kommunikations- och industrihistoria samt den enda kvarvarande
representant för denna byggnadstyp i Visby. Den är välbevarad och
representativ för sin tid. Detta gör byggnaden till en kulturhistoriskt
intressant byggnad.
Den mindre verkstadsbyggnaden i nordväst är till stora delar bevarad i
ursprungligt utförande och har som del i verkstadsindustrin också ett visst
kulturhistoriskt värde i delen som är uppförd i sten. Byggnaden
renoverades 2016.

Mindre verkstadsbyggnad

r

Förändringar
De kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna får inte rivas (r).

Vid en ombyggnad av den större verkstadsbyggnaden ska hänsyn tas till
byggnadens karaktär och särdrag. Det innebär bland annat att fasaden i
silikattegel ska behållas oputsad, att fönstrens placering och utformning
bibehålls i största möjliga mån. Även färgen på fönstren bör hållas i en ljus
ton, likt tidigare kulörer. Portarna är utbytta, men det är viktigt att de stora
__________________________________________________________________________________
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portöppningarna finns kvar, för att göra byggnaden förstålig vid en
ombyggnad (k).
För att bibehålla byggnadens karaktärisktiska strama fasader bör skyltar ha
en utformning som ej dominerar byggnadens fasader. De kan exempelvis
placeras i alternativt intill de stora portöppningarna på den norra och
södra fasaden. Eventuella tillkommande påbyggnad, fristående
skyltanordningar, skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt
anpassas till befintlig industriakritektur.
Byggnadens interiör med verkstadsbyggnadens utmärkande drag, den
öppna hallen, pelarkonstruktionen samt lanterninerna bör om möjligt
lyftas fram vid en ombyggnad.

III
v2

korsmark

Ett våningsplan får uppföras på verkstadsbyggnadens tak (III), våningen ska
vara indragen 3 meter från fasadliv för att inte störa den ursprungliga
byggnaden (v2). En takterrass föreslås att uppföras på takets mitt.
En ny entré planeras på byggnades västra sida som vetter mot Stenkumla
väg. Inom korsmarken runt byggnaden får endast enstaka byggnadselar,
som entréer uppföras (korsmark).
Arbetsplatser
Förutsättningar
Överskottsbolaget bedriver verksamhet inom planområdet. Området ligger
i en randzon mellan ett bostadsområde och verksamhetsområde. Inom
området bedrivs idag verksamheter.
Förändringar
Kvarteret förändras från ett verksamhetsområde till ett blandat kvarter
med bostäder och verksamheter.

BK1C1

BKC
B2KC2

Bottenvåningen i det norra kvarteret ska utgöras av lokaler för verksamhet
mot gatan. Dels för att det är en utsatt boendemiljö och dels för att den
ska vara stadslivsberikande. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor,
restaurang och café (BK1C1).
Verkstadsbyggnaden får användas både till verksamheter och bostäder
(BKC). Inom övriga kvarteret möjliggörs inslag av centrumverksamhet i
bottenvåningarna (B2KC2).
Bostäder
Förutsättningar
Det finns inga bostäder inom planområdet. Planområdets södra del
gränsar mot ett bostadsområde med flerbostadshus.
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Planområdets södra gräns
Förändringar
Planen möjliggör flerbostadshus i form av tre nya bostadskvarter. Inom
den gamla större verkstadsbyggnaden möjliggörs både verksamheter och
bostäder, vilket gör det möjligt att i framtiden konvertera lokalerna till
bostäder.
Offentlig och kommersiell service
Eftersom området ligger centralt i Visby är det nära till skola, vård och
kommersiell service av olika slag. Planområdet ligger vid en livsmedelsaffär
(Atterdags).
Tillgänglighet
Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande
krav på tillgänglighet.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Förutsättningar
Tillgången till friytor är bra för ett centralt läge. Planområdet ligger mycket
nära stadsdelsparken Tallunden samt inom nära gångavstånd till gravarna
kring muren.

gård

Förändringar
Området ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i
nära anslutning till bostaden. Gårdarna ska vara bilfria, men de får byggas
under med parkering. Om kvarteren byggs under med parkeringsgarage
ska en bilfri gård finnas ovanpå ett planteringsbart bjälklag. Kvarteret
närmast cirkulation (kvarter A), får bebyggas med en bottenvåning över
hela kvarterets yta, en gård med plantering ska då finnas på
bottenvåningens tak (gård).
Om den stora verkstadsbyggnaden konverteras till bostäder på sikt ska
bostäderna ha tillgång till en gemensam bostadsgård på markplan. En del
av parkeringsplatserna mot Stenkumlaväg bör kunna ersättas med en grön
bostadsgård. Parkering till bostäder avses lösas inom byggnaden. På ett
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avstånd av cirka 15 meter från huset är bullernivåerna under 55 dBA, dvs.
under riktvärdet för buller vid uteplats. En gemensam takterrass föreslås
uppföras på taket som komplement till bostadsgård.

n1

Trädallé
Trädallén längs Stenkumlaväg är viktig både för stadsbild och för djurliv.
Några av träden ligger inom planområdet, marklov krävs för trädfällning
för att skydda träden (n1). Allén berörs av det generella biotopskyddet
enligt Miljöbalken 7:11. Avverkning av alléträd kräver dispens från
biotopskyddet.

Allé läng Stenkumlaväg.

TRAFIK
Gatunät, gång- och cykelnät
Planområdet nås via Stenkumlaväg och den Järnvägsgatan. Stemkumlaväg
har dubbelsidig trottoar. Järnvägsgatan har trottoar fram till
Andersrogatan, sedan får den karaktären av en blandgata.
Enligt en trafikprognos beräknas årsmedelsdygstrafiken på Stenkumlaväg
uppgå till 4700 fordonsrörelser år 2018. Järnvägsgatan är en mindre gata,
årsmedeldygnstrafiken uppskattas till cirka 800 fordonsrörelser.
Kollektivtrafik
Hållplats finns vid planområdet längs Stenkumlaväg, hållplatsen trafikeras
av linjerna 1,5,10, 12 och 51. Planområdet ligger inom gångavstånd till
Visby busstation.
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Parkering
Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990, en ny parkeringsnorm är under framtagande.
I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna har kravet på parkering
skrivits ned beroende på det kollektivtrafiknära och centrala läget i Visby.
Inriktningen är att det ska finnas utrymme för 1 parkeringsplats per bostad,
samt 0,05 plats per bostad för besökare. Ett visst samutnyttjande av
marken bör eftersträvas för effektivare markutnyttjande, eftersom
parkeringsbehovet når sin höjdpunkt under olika tider. Besöksparkering
bör samutnyttjas med handelsparkering. Det bör finnas cirka 25-30 platser
per 1000m2 lokalyta handel.
Parkeringstalet för boendeparkering kan sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool för att underlätta för kreativa, mer
platseffektiva lösningar för att bidra till mer hållbart samhälle.
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar.
Förändringar
Verksamhetsparkering
Det beräknas finnas utrymme för cirka 75 parkeringsplatser i anslutning till
överskottsbolaget och cirka 20 platser i anslutning till centrumlokalen i
norra kvarteret.
Boendeparkering
Det norra kvarteret (kvarter A) har ett parkeringsbehov på cirka 25 platser.
Parkeringsplatserna i anslutning till norra kvarteret fyller lokalens behov,
men då finns saknas plats för boendeparkering. En del av
boendeparkeringen bör kunna samutnyttjas med verksamhetsparkering
inom det egna kvarteret.
Kvarter B har ett parkeringsbehov på ca 30 platser och det beräknas finnas
utrymme för cirka 20 platser. Kvarter C har behov för cirka 45 platser och
det finns utrymme för cirka 40 platser.

gård

De platser som inte ryms inom respektive kvarter kan lösas genom
samutnyttjning med överskottbolagets parkering och bilpool, eller i
parkeringsgarage under under kvarter C. Planen medger nedgrävt
parkering i samtliga kvarter. Parkeringsgarage får grävas ned under
flerbostadshusen och bostadsgårdarna (gård).
Om den stora verkstadsbyggnaden konverteras till bostäder är intentionen
att parkeringen skulle lösas i byggnaden, cirka 90 platser i två plan uppges
få plats i byggnadens kärna. Cirka 20 etagelägenheter beräknas kunna
inrymmas i byggnaden, vilket skulle ge ett parkeringsöverskott.
Det ska finnas plats för väderskyddad cykelparkering, liksom parkering för
tillfällig uppställning.
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Angöring och utfart
Angöring ska främst ske via kvartersmark. Angöring längs Stenkumlaväg
ska undvikas.
Det finns möjlighet att köra genom kvarteren (prickmark). Lastzon för den
stora verkstadsbyggnadens lokaler är tänkt att lokaliseras söder om
byggnaden. Det finns utrymme för inlastning till lokalen i kvarter A väster
om byggnaden.
n3

STÖRNINGAR

Utfartsförbud råder mot allmän plats kring cirkulationen och i den södra
delen av planområdet (n3)
Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om
bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där
bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA
maximal ljudnivå vid fasad.
Förändringar
Bullernivåerna beräknas uppgå till 55 dBA ekvivalent nivå och 75 dBA
maxnivå på ett avstånd på 20,7 meter från Stenkumlavägs mitt och på
avståndet 5,1 meter från Järnvägsgatans mitt. (Naturvårdsverkets modell,
rev 1996, Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB).
Beräkningen visar att det norra kvarterets fasad som vetter mot
Söderrondellen kommer ligga inom ett område där bullernivåer överstiger
55 dBA. Inga enkelsidiga lägenheter får uppföras mot den bullerutsatta
sidan och hälften av bostadsrummen ska orienteras mot en tyst sida. Sidan
som vetter mot gården kommer att få en ljudnivå under riktvärdet 55 dBA
ekvivalent nivå även om man räknar bort byggnadens ljuddämpande
egenskaper. Byggnaden dämpar bullret mot gården ytterligare, det
bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på gårdssidan
som klarar riktvärdet 50 dBA.
De övriga kvarteren får bullernivåer som understiger 55 dBA.
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Bullerutbredning, det röda området representerar gränsen för riktvärdet 55
dBA ekvivalent nivå och 75 dBA maxnivå.
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras och Boverkets gamla riktvärden klaras med avsteg.
Kriteriet för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget i en stad.
Det norra kvarteret är ordnat i en u-form gör att samtliga lägenheterna kan
få tillgång till en ljuddämpad sida och uteplats.
Risker
Planområdet ligger cirka 50 meter från en bensinmack. Enligt Boverkets
rekommendationer är avståndet tillräckligt ur riskhänsyn.
Solförhållanden

Solstudie 15 mars kl 10 och 12
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Solstudie 15 mars kl 16:00

Solstudien visar att alla bostäder kommer att ha tillgång till sol under
någon del av dygnet. Småhusbebyggelsen nordost om planområdet får
minskad kvällssol, särskilt under vinterhalvåret. I övrigt har den
tillkommande bebyggelsen begränsad påverkan på omgivningen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.

b1

Det finns VA- ledningar som går genom planområdet, dessa har reserverats
i ett rättighetsområde (u-område). Marken får inte bebyggas på
ledningsschakten. En ledning finns under en befintlig byggnad. Om
byggnaden rivs får enstaka byggnadsdelar uppföras på platsen som
placeras och grundläggs med hänsyn till underliggande ledningar (b1).
Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter.
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Angöring för hämtfordon sker via kvartersmark. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt. Behållarna bör inordnas i särskilda
byggnader eller som avfallsrum i flerbostadshusen.

Röda prickar illustrerar lägen för avfallsrum

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är
kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt beskriva
övergripande hur det ska ske.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella
nödvändiga förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
men det finns ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren får någon ersättning.
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess år 2017
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
augusti 2017
december 2017
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Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl. a att exploatören
ansvarar för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till
det regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o
dyl. Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av
VA och till gata o dyl. Inom kvarteret finns teleledningar som kan bli
berörda av byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Exploatören ansvarar för att utföra miljöteknisk markundersökning för att
undersöka behovet av ev. sanering. Exploatören ansvarar för att marken
saneras innan byggnation om behov finns.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal kommer eventuellt att tas fram och undertecknas
innan planen antas.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är
huvudman för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark
och samt huvudman för VA.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören.
Fastighetsrättsliga frågor
Ledningar
De områden som är reserverade som u-områden på plankartan (mark som
reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar) utgörs av stora VAoch elledningar. Ledningarna är svåra att flytta och ska därför ligga i
befintligt läge.

Illustration över u-områden (mörkgul-grön).
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Ekonomiska frågor
Utgifter och inkomster för Region Gotland
Utgifter för planläggning finansieras via plankostnad. Utgifterna för
upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet finansieras
genom debitering av anslutningsavgifter. Skattemedel fordras således inte
för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen,
anläggande av infrastruktur, iordningställande av gårdsområden,
anslutningsavgifter mm. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till
uthyrning av planerade bostäder och lokaler.
Ekonomisk helhetsbedömning
Planen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Om den miljötekniska
markundersökningen visar att eventuella saneringskostnader blir rimliga
bedöms planen vara ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren
och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att
detaljplanen kan genomföras.
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Tekniska frågor
Undersökningar
Exploatören ansvarar för att genomföra miljöteknisk undersökning och
andra oförutsedda utredningar inom ramen för detaljplanearbetet vilket
ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Exploatören bekostar även de utredningar som är nödvändiga för
bygglovsprövningen.
Anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och
dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I
första hand och i största möjliga utsträckning ska ett lokalt
omhändertagande tillämpas och fördröjas. Anläggande av kommunalt
vatten- och avloppsnät inom kvarteret samt iordningställande av
förbindelsepunkter för drick-, spill- och dagvatten till respektive fastighet
utförs av exploatören.
Byggherren ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur.
Inom planområdet finns ett flertal ledningar. Större VA-ledningar och
elledningar ligger under mark som reserveras för underjordiska ledningar
(u-område) som inte får bebyggas. En teleledning går genom planområdet
som inte reserveras som u-område. Byggherren ansvarar för eventuell flytt
av ledningar. Kostnader för flytt av ledningar regleras av separat avtal
mellan fastighetsägare och ledningsägare.
Det kan finnas ytterligare, av regionen okända, ledningar som berörs av
detaljplanen. Det åligger byggherren att undersöka om ytterligare
ledningar finns.
Kartförsörjning
Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan och fungera
som underlag för situationsplan.
Byggskedet
En riskanalys som omfattar besiktning av grannfastigheterna bör göras
innan byggstart. Den bekostas av byggherren. Om riskanalysen påvisar risk
för vibrationsstörningar ligger det i byggherrens eget intresse att vidta
åtgärder mot byggrelaterade skador
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Föreskrifterna för
vattenskyddsområdet ska följas vid markarbeten. Eventuellt tillstånd söks
hos Länsstyrelsen.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör:
Bostäder ca 100 lägenheter (+20 i befintlig verkstadsbyggnad)
Ny BTA ca 9350 m2
Ny BOA ca 6000 m2
Ny LOA ca 720 m2 (befintlig LOA ca 2500 m2)

Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset Visby.
Kulturmiljö
Planen bedöms inte innebära negativ påverkan på kulturmiljön. De
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas från rivning och
förvanskning.

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet

Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik,
skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst
för barn. Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma
uteplatser med plats för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt
offentlig och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, barnvänligt
och tillgängligt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser.
En utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.
__________________________________________________________________________________
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Visby Pipdånen 5 & 6
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Under förutsättning att marken undersöks och eventuellt saneras bedöms
planen inte medföra risk på människors hälsa och säkerhet.
Biltrafik

En genomförande av detaljplanen bedöms en begränsad ökning av
biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas.
Miljökvalitetsnormer
Planen bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen har vinnit laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh - Planarkitekt
Christian Hegart – Stadsarkitekt
Jimmy Holpers – Kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt

__________________________________________________________________________________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/8846

Byggnadsnämnden

VISBY BACKEN 1
Nybyggnad av gårdshus med garage
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Utstakning
Grannehörande
Totalt

10207 kronor
9781 kronor
5582 kronor
3190 kronor
28 760 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Jan Ullberg, Lullyhill, 62141 Visby

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
1 (6)

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

Utstakning och lägeskontroll av byggnaden/-erna ska ske i samband med
byggstart. Utstakning ska utföras av utsättare godkänd av Region Gotland.
Kontakta Enhet Geografisk Information för beställning av utstakning och
lägeskontroll. Telefon 0498-26 91 80 eller e-post matning@gotland.se.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

För eventuella markingrepp kan Länsstyrelsens tillstånd krävas, enligt 2 kap. lag
(1988:950) om kulturminnen m.m.. Detta då hela Visby Innestad är registrerad
som en fast fornlämning. Sökande ansvarar för att införskaffa övriga tillstånd
som kan erfordras.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

-

Förslag till kontrollpunkter i kontrollplanen, innan startbesked ges, är att
intilliggande träd skall bevaras. Vid fällning av träd krävs marklov.

-

Förslag till kontrollpunkt: Putsprov gälland kulör och teknik skall kontrolleras av
Regionantikvarie i samråd med arkitekt innan fasaden putsas.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av gårdshus med bostad och garage på fastigheten Visby
Backen 1. På den aktuella platsen låg fram till någon gång på 1950-talet ett gårdshus.
Vid utformningen av det här nya gårdshuset har inspiration tagits från det nu rivna
gårdshuset vad gäller placering, skala, utformning och höjd. Det rivna gårdshuset
stod i gräns ut mot Visborgsgatan och byggnaden som den här ansökan avser
placeras på samma plats. Fasaden är i tegel som säckskuras med en tjockare puts så
att endast en relief av teglet syns. Det nya gårdshuset har en byggnadsarea på 99,8
kvadratmeter och bruttoarea på 175,4 kvadratmeter. Parkering löses genom ett garage
inom samma byggnadsvolym.
För området gäller detaljplan Visby Innerstad med planbeteckning 09-P-186, antagen:
2010-02-22. Avvikelsen består i att den avsedda byggnaden placeras närmare gräns än
4,5 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den avsedda byggnaden har en
hög kvalité vad gäller färg- form- och materialverkan och en god anpassning till
Visby Innerstads karaktär och värden. I och med att placeringen av byggnaden
motsvarar placeringen av den rivna byggnaden, som var i gräns, samt att placering av
byggnader i gräns är karaktäristiskt för bebyggelsemönstret i Visby Innerstad är
bedömningen att avvikelsen är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § planoch bygglagen (SFS 2010:900). Förslag till beslut är att bevilja ansökan.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Samma byggnad har prövats i ett tidigare ärende, med ärendenummer BN 2012/483.
Beslut om att bevilja ansökan togs av Byggnadsnämnden 2012-12-12 genom
votering. Två ledamöter yrkade emot åtgärden på grund av närhet till gräns. Fyra
ledamöter reserverade sig mot beslutet.
Beslutet överklagades av en granne på fastigheten Visby Skepparen 3 med hänvisning
till flera punkter, bland annat att ett fasadmaterial med tegel inte hör hemma i Visby
Innerstad. Länsstyrelsen avslog överklagan. Vad gäller frågan om fasadmaterialet
förtydligade Skälsö Arkitekter i den prövningen att teglet skulle säckskuras med ett
tjockare lager puts där teglet kommer att synas som en relief. Länsstyrelsen gjorde
bedömningen att fasaden skall anses putsad och därför inte är ett avvikande material.
Under det här ärendets gång har ett förtydligande om just putsens tjocklek begärts in
för att säkerställa att fasaden får den karaktären. Materialprovet, som endast skall
bedömas utifrån tjockleken på putsen visar på ett tjockt lager, såsom Skälsö
Arkitekter anfört.
Yttranden

Enheten för geografisk information har ingen erinran.
GEAB har ingen erinran.
Teknikförvaltningens enhet för vatten och avlopp tillstyrker med villkor.
Remiss har skickats till Teknikförvaltningen avfallsenhet. Ingen erinran har
inkommit.
Remiss har skickats till Teknikförvaltningen mark och stadsmiljö. Ingen erinran har
inkommit.
Regionantikvarie har tillfrågats under handläggningen och har framfört sin
bedömning att byggnaden bör putsas. Regionantikvarie har ingen erinran.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den avsedda byggnaden har en
hög kvalité vad gäller färg- form- och materialverkan och en god anpassning till
Visby Innerstads karaktär och värden. I och med att placeringen av byggnaden
motsvarar placeringen av den rivna byggnaden, som var i gräns, samt att placering av
byggnader i gräns är karaktäristiskt för bebyggelsemönstret i Visby Innerstad är
bedömningen att avvikelsen är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § planoch bygglagen (SFS 2010:900). Förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.

Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Karta
Situationsplan
Fasadritning mot Visborgsgatan
Fasadritning mot Kommendantbacken, syd & öst
Planritning plan 0 gatuplan
Planritning plan 1 gårdsplan
Fasad, puts och kulörredovisning
Materialprov
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Remisssvar TN VA
Remisssvar GEAB
Remisssvar enheten för geografisk information

2017-02-10
2016-08-23
2017-02-09
2016-08-23
2016-08-23
2017-02-13
2017-02-13
2017-02-13
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-13
2016-08-23
2017-02-07
2017-02-03
2016-12-28

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande: Bostadrättföreningen Västerläge, Södra Kyrkogatan 3, 62156 Visby
POIT.
Kopia skickas till kontrollansvarig: Jan Ullberg, Lullyhill, 62141 Visby
Meddelande skickas till kända sakägare.
Sökande
Bostadsrättföreningen Västerläge, Södra Kyrkgatan 3, 62156 VISBY

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/8846

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Bild 1 Fasadprov som visar tjockleken på putsen. Arkitekten meddelar att i och med att de fick kort varsel för att ta fram fasadprov et är inte kulören riktigt korrekt, den skall vara ljusare
och inte riktigt så grön. Vid uppförande kommer de att ta fram flera pr
prov på plats för att kontrollera rätt kulör.

17.8. GEAB yttrande
-----Ursprungligt meddelande----Från: natplanering@vattenfall.com [mailto:natplanering@vattenfall.com]
Skickat: den 3 februari 2017 08:58
Till: Registrator-BN
Ämne: RE: Påminnelse: Besvara synpunktsärende BN 2016/8846
GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström
-----Original Message----From: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Sent: Friday, February 03, 2017 8:52 AM
To: .f Nätplanering (TS-XD)
Subject: Påminnelse: Besvara synpunktsärende BN 2016/8846
Hej
Detta gäller ärende ärende "BN 2016/8846 - Nybyggnad av gårdshus med garage".
Skickar meddelande med automatik från W3D3 för att påminna dej om svara på
ovanstående ärende. Om du inte svarat inom normal handläggningstid två veckor,
så måste du upplysa inlämnaren att handläggningen kommer ta längre tid. Sista
svarsdatum är: 2017-02-08.
Om du redan svarat kan du bortse från detta meddelande.

Hälsningar
Registraturen Region Gotland.

Sida 1

17.9. Svar från GI
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mätning
Skickat: den 28 december 2016 14:27
Till: Registrator-BN
Ämne: SV: Remiss ang BN 2016/8846
Hej!
Grov samt finutstakning 5582:Med vänlig hälsning
Pär
..................................................
Den 8 juni 2016 bytte Gotland system för höjdmätning!
Mer info: gotland.se/rh2000
Geografisk Information
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se
SBF, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
..................................................
________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 28 december 2016 10:48
Till: SBF Mätning
Ämne: Remiss ang BN 2016/8846
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-01-25.
Ärendet avser: BN 2016/8846 - Nybyggnad av gårdshus med garage.
Fastighetsbeteckning: VISBY BACKEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Nina Persson
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.
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A 06

Kv. Backen 1, Visby. 2016-07-06

Komplettering BN2016/8846
2017.02.13

Fasad mot Ost

Fasad mot Syd

Bygglovsritning
Kv. Backen 1. Visby
Ritad av: Erik Gardell
Fasader
Skala 1:100
Fasad mot Kommendantsbacken

A06

A 08

Kv. Backen 1, Visby. 2016-07-06

Komplettering BN2016/8846
2017.02.13

Bygglovsritning
Sektion A-A
Skala 1:100

Kv. Backen 1. Visby
Ritad av: Erik Gardell

A08

A 04

Kv. Backen 1, Visby. 2016-07-06

Komplettering BN2016/8846
2017.02.13

Eldstad

A

Sopstation

Entre

Eldstad

A

Bygglovsritning
Kv. Backen 1. Visby
Ritad av: Erik Gardell
Uteplats

Plan 1, Gårdsplan
Skala 1:100

A04

A 03

Kv. Backen 1, Visby. 2016-07-06

Komplettering BN2016/8846
2017.02.13

Entre

A

Garage

EI-6

0

EI-6

0

A

Sov

Bygglovsritning
Kv. Backen 1. Visby
Ritad av: Erik Gardell
Plan 0, Gatuplan
Skala 1:100
Plan 0

Garaget är en egen brandcell (EI 60)
Garaget sprinklas.

A03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/1306
16 februari 2017

Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

Medborgarförslag. Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget.

Sammanfattning

Bo Hansson har inkommit med ett medborgarförslag till Region Gotland varigenom
han föreslår att Regionen initierar nybyggnation av lägenheter inom några föreslagna
områden i Stenkyrka Socken. Regionfullmäktige har överlämnat ärendet till
Byggnadsnämnden för avgörande.

Bedömning

Inledningsvis vill Byggnadsnämnden understryka att det alltid är värdefullt för Region
Gotland att uppmuntra och tillvarata idéer som kan leda till utveckling runt om på
Gotland.
I samråd med Region Gotlands exploateringsstrateg, Anders Lindholm, bedömer
dock Byggnadsnämnden att det inom ramen för det aktuella medborgarförslaget inte
går att ta ställning till om förslaget utifrån alla olika aspekter går att förverkliga.
Regionen prioriterar i dagsläget inga egna initiativ i området och de aktuella
fastigheterna är inte särskilt utpekade i några översiktliga planer, eller andra
dokument, och det pågår inga detaljplanearbeten i området. Om det ska bli fråga om
framtagande av detaljplaner enligt tankarna som redovisas i förslaget är bedömningen
att det måste komma som initiativ från de berörda fastighetsägarna i form av en
formell planförfrågan som Byggnadsnämnden/Regionen Gotland kan ta ställning till.

Beslutsunderlag

Rf § 39 Medborgarförslag Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken, 2016-04-22
Kompendium Medborgarförslag Stenkyrka (2016)
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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/1306

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Bo Hansson, Stenkyrka Kvie 462, 624 42 Tingstäde
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Änr

2016 -02- 18

Kompendium
Medborgarförslag
Stenkyrka
2016

(Lägenheter)

REGION GOTLAND

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Än7

2016 -02- 18
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

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

Namn
Namafortydligande

Adress
Postadress..
E-postadress

, /

Ht

3
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Hej.
Jag har under en tid funderat kring socknen Stenkyrkas möjligheter till vidareutveckling, och
har kommit fram till detta förslag grundat på äldre och yngre sockenbor, samt de resurser
som vi har tillgängliga i socknen.
l Stenkyrka har vi idag en relativt nybyggd och etablerad affär(tempo), med tillhörande
bensin och dieseltapp. Vi har goda bussförbindelser både norr-och söder ut. Vi har även fiber
nedgrävd i hela socknen, som fungerar fantastiskt bra. Vi har kommunalt vatten och avlopp.
Vi har en fantastisk skola som kommunen valt att satsa på med omfattande renovering. Vi
har många starka föreningar för både äldre och yngre.
#Tanken som slagit mig är att vi behöver fler boende i socknen för att vidareutveckla och
underhålla de fantastiska resurser vi nu har i vår närhet. Detta skulle vi kunna göra genom en
nybyggnation av lägenheter.
Uppkomsten av iden är den att det finns många äldre som sitter i allt för stora villor/gårdar
som kräver mycket arbete och pengar. Många av dessa äldre är väl unnade ett gott leverne
efter hårt slit och idogt arbetsliv. De är väl kända i socknen och är en stor del till att vi är där
vi är idag. En del av dessa äldre har till och med egna barn som vill flytta hem, men vart
skulle de ta vägen då.
# Tänk att få kunna lämna dessa villor/gårdar för ett mindre boende med ett delat underhåll
av byggnader, vilket ger lite mer pensionspengar över. Tänk att få hem sina egna barn till
socknen igen.
Det finns en del unga i socknen som nog skulle vilja ha ett eget första boende, med egen
ingång.
# Tänk känslan att ha ett eget första boende, med familjen några minuter bort.
En enklare undersökning har gjorts bland äldre och yngre, och det har bemötts med en
positivitet och glädje.
Med en nybyggnation av insats- eller hyreslägenheter i socknen, så skulle en naturlig
föryngring ske samt att de resurser som finns utnyttjas till fullo.
Sänder med en bilaga på förslag på platser för byggnationen. Det är förslagsvis
radhusboenden typ "Tingstäde" som jag funderat på.
Mvh Bo Hansson, sen barnsben född sockenbo i Stenkyrka

Kontaktuppgifter:

Bo Hansson
Stenkyrka Kvie 462
624 42 Tingstäde

Födelsedata: 19730328-3233
Mobil; 070-357 35 76
Mail; stenkyrkabo@gmail.com
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