Kallelse

Miljö och hälsoskyddsnämnden

MHN 2017/1003

Sammanträdesdatum 2017-03-21
Sekreterare Lisa Tunegård

Kallelse till miljö och hälsoskyddsnämndens sammanträde
21 mars 2017, klockan 09.00–12.00
Visborgsallén 19, konferensrum Ösel

Föredragningslista
Förslag på justerare: Anneli Klovsjö

Ärende

Kommentar

1

Upprop och presentation av ny ersättare

2

Information från förvaltningschef

3

Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
MHN 2017/55

Christian Hegardt

HANGVAR GULLAUSER 1:9 m.fl. - Remissvar - Ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet
MHN 2014/2866

Marianne AnsénNilsson

Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
MHN 2017/386

Johan Åberg

Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning
MHN 2017/765

Andreas Larsson

4

5
6

Johan Åberg

7

Granskining av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering

8

Information - Månadsrapport februari
MHN 2017/821

9

Martin EkepilRingelid
Martin EkepilRingelid

Information - Ekonomisk tidsplan
Martin EkepilRingelid

10

Fördjupning - Information och bedömningar kring avloppstillstånd

11

Information - Miljösamverksans årsrapport

12

Gammelgarn Gartarve 4:1 m.fl - Förslag till detaljplan
MHN 2017/79

13

Tofta Dyple 1:29; Tofta prylmarknad - Förslag till beslut om miljöfarlig
verksamhet
MHN 2016/4750

Mattias Edsbagge,
Carin Södergren
Mattias Edsbagge

14

Havdhem Prästgården 1:24 - Förlsag till beslut föreläggande vid vite
MHN 2015/3855

15

Uppföljning Team Livsmedel

Mattias Edsbagge
Mattias Edsbagge

Mattias Edsbagge
Anders Buskas

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2017-03-21

Ärende
16

Kallelse
MHN 2017/1003

Kommentar

Uppföljning Team Vatten
Mattias Edsbagge

17

Uppföljning Team Miljö

18

Delegationsbeslut - Period 1 januari-28 februari

19

Utökat deltagande i vattenråden

20

Delegation - Strategisk plan och budget

Mattias Edsbagge

Martin EkepilRingelid
21

Rapporter från kurser och kontakter med andra myndigheter

22

Val av ersättare till Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

23

Ordföranden

24

Eventuellt övriga ärenden

Isabel Enström
Ordförande

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/55
28 februari 2017

Christian Hegardt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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. Den är en liten del av regionens
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 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)?
Som konstaterats ovan berör inte rapporten den myndighetsservice som
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför och kostnadsnivåer för motsvarande service i
jämförbara kommuner är inte utredd. 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.

Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid” för de i underlaget redovisade
serviceslagen/verksamheterna som nämnden ansvarar för (med utgångspunkt i jämförelser med
jämförbara kommuner/landsting där så är möjligt)?
För Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har inte jämförande fakta tagits
fram. För den service som förvaltningen utför är tillgänglighet via telefonkundtjänst,
fullgod information via hemsida och fungerande e-tjänster avgörande i kontakten
med medborgare och kunder. Med detta sagt är ändå den personliga kontakt med
tjänstemän som erbjuds via kundmottagning i Visby och Hemse främjande och
positiv för den upplevda servicen. Den myndighetsservice som erbjuds där är ett
viktigt komplement och stöd i frågor som ofta upplevs som komplicerade.
Bedömningen är dock att ”skälig tillgänglighet i tid” med avseende på ett visst
avstånd till bemannad kundmottagning har mindre betydelse för den upplevda
servicen än för annan ofta mer regelbundet använd service som skola och
vårdcentral.

Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i servicens/verksamhetens
geografiska struktur mot bakgrund av underlaget eller tidigare utredningar?
För att säkerställa en fortsatt fullgod myndighetsservice bör man pröva och utvärdera
nya modeller för nära service. I andra kommuner, exempelvis Åre, har försök gjorts
med ”bygglovsbussar” som besöker olika delar av kommunen under vissa tider. I
linje med resonemang och slutsatser i rapporten skulle ett 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
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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 andra nämnders
verksamheter?
Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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. Där vill
förvaltningen också påpeka vikten av tillgänglighet och behovet av att utvärdera nya
modeller för att tillgodose en fortsatt tillgänglig myndighetsservice i hela regionen.

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

Skickas till
Regionstyrelsen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 21
MHN 2017/55
-SBF 28 februari 2017

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland –
Remissversion

Arbetsutskottets förslag till beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

Christian Hegardt – enhetschef för stadsarkitektenheten föredrog för remissvaret.
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. Den är en liten del av regionens 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.
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AU § 21 fortsättning
Förvaltningen delar också rapportens slutsats 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 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)?
Som konstaterats ovan berör inte rapporten den myndighetsservice som
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför och kostnadsnivåer för motsvarande service i
jämförbara kommuner är inte utredd. 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.
Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid” för de i underlaget redovisade
serviceslagen/verksamheterna som nämnden ansvarar för (med utgångspunkt i jämförelser med
jämförbara kommuner/landsting där så är möjligt)?
För Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har inte jämförande fakta tagits fram.
För den service som förvaltningen utför är tillgänglighet via telefonkundtjänst, fullgod
information via hemsida och fungerande e-tjänster avgörande i kontakten med
medborgare och kunder. Med detta sagt är ändå den personliga kontakt med tjänstemän
som erbjuds via kundmottagning i Visby och Hemse främjande och positiv för den
upplevda servicen. Den myndighetsservice som erbjuds där är ett viktigt komplement
och stöd i frågor som ofta upplevs som komplicerade. Bedömningen är dock att ”skälig
tillgänglighet i tid” med avseende på ett visst avstånd till bemannad kundmottagning har
mindre betydelse för den upplevda servicen än för annan ofta mer regelbundet använd
service som skola och vårdcentral.

AU § 21 fortsättning
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Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i servicens/verksamhetens geografiska
struktur mot bakgrund av underlaget eller tidigare utredningar?
För att säkerställa en fortsatt fullgod myndighetsservice bör man pröva och utvärdera
nya modeller för nära service. I andra kommuner, exempelvis Åre, har försök gjorts med
”bygglovsbussar” som besöker olika delar av kommunen under vissa tider. I linje med
resonemang och slutsatser i rapporten skulle ett 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 andra nämnders
verksamheter?
Byggnadsnämndens och Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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. Där vill förvaltningen
också påpeka vikten av tillgänglighet och behovet av att utvärdera nya modeller för att
tillgodose en fortsatt tillgänglig myndighetsservice i hela regionen.
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
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Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
1. Inledning
Region Gotlands verksamhetsidé:

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service1 med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och
näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över
hela ön.
Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en
helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera
åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud1 för boende, besökare och företagare
på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.
Den ekonomiska kris som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i
möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.
I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till
hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där hen vill.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas
planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.
Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre
faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv
verksamhet för skattebetalarnas pengar.
1.1
Bakgrund
En bakomliggande orsak är det nämnda ekonomiska läget och att framtiden kräver en effektiverare verksamhet, vilket inkluderar en strukturförändring för att kunna möta framtida
behov. En ekonomisk effektivare verksamhet är en förutsättning för att kunna behålla välfärd och kvalitet i Region Gotlands service.
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1.1.1 Resultat av kostnadsjämförelse
Analysgruppen från SKL konstaterade i sin analys att ”den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden2 under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg
och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola och IFO (individ och familjeomsorg) är det mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total
avvikelse, medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande3.”
SKL:s slutsats var ifrån 2014 års bokslut, men stämde fortfarande när även verksamhetsåret
2015 sammanställdes. Det visar sig i jämförelsen med den faktiska nettokostnaden i kronor
per invånare gentemot standardkostnad i kronor per invånare.
1.
2.
3.

Med service menas de tjänster som Region Gotland levererar till gotlänningarna, både det som är lagstadgat och det
som är frivilligt.
Standardkostnad är en uppskattad kostnad utifrån de förutsättningar Gotland har att bedriva en viss verksamhet, sett
utifrån bland annat demografi och geografi, och är den kostnad en kommun kan ha med hänsyn till sin struktur.
Citat hämtat från SKL:s analysgrupps presentation 22 januari 2016
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Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som tar hänsyn till skillnader i
kommunens struktur, eftersom kostnaden för vissa kommunala verksamheter varierar väsentligt utifrån strukturella olikheter. Sådana olikheter är exempelvis åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, elevernas programval i gymnasieskolan med mera.
Standardkostnaden kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft
om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå
med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet.
Tabell 1: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad för 20154

Nettokostnad,

För-

Fritids-

Grund-

Gym-

Äldre-

skola

hem

skola

nasium

omsorg

IFO

LSS

Totalt

Hälso- och
sjukvård*

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

42 735

27 652

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

38 241

25 566

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

4 494

2 806

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

28,5

39,7

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,

119,7

mnkr
Avvikelse %

11,8

8,2

*Exklusive tandvården, då denna verksamhet inte ingår i utjämningssystemet

Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad som placerar Gotland på 280:e plats av alla Sveriges 290 kommuner.
Största procentuella avvikelsen noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg.
Störst avvikelse, det vill säga en högre kostnad, omräknat i pengar har förskola och grundskola. Äldreomsorgen har en lägre kostnad än vad standardkostnaden visar.
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En avvikelse mellan faktisk nettokostnad och standardkostnad kan vara ett tecken på att en
kommun valt att satsa eller inte satsa inom något specifikt område. Men i Gotlands fall
visar det sig inte i en högre kvalitet som står i paritet med högre kostnader. Exempelvis är
andelen niondeklassare som klarar de nationella kraven på samma nivå som kommuner
med lägre kostnad för grundskolan. Det omvända kan också konstateras, nämligen att upplevelsen av kvalitet i den gotländska äldreomsorgen är i nivå med de kommuner som har
högre kostnader.
1.1.2 Framtida kommunal ekonomi
Den framtida ekonomin för Sveriges kommuner ser, enligt SKL:s analys, bister ut. Orsaken
är lägre löneökningarna än väntat, vilket resulterar i lägre skatteintäkter. Detta, tillsammans
med att kostnaderna för skola, vård och omsorg beräknas stiga ytterligare under de kommande åren, innebär betydligt mindre pengar till kommunerna. SKL spår ett troligt behov
att höja skatten från det nationella snittet på 30 kronor till närmare 34 kronor. En nivå
Gotland redan har nått.
4.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016, men med 2015 års utfall.
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1.1.3 Tidigare analyser och utredningar
SWECO gjorde på uppdrag av Region Gotland en tillgänglighetsanalys av serviceutbudet
på Gotland (det vill säga den service som Region Gotland tillhandahåller samt livsmedel
och drivmedel). Denna studie har kartlagt och sammanställt lokaliseringen av regionens
verksamheter samt restid till dessa med i huvudsak bil och kollektivtrafik. Slutsatser från
denna analys har använts i rapporten.
I SWECO:s analys av tillgänglighet med bil har bland annat hänsyn tagits till hur vägskick
och hastighetsbegränsningarna påverkar på restiden. Vad gäller kollektivtrafiken tar denna
analys inte hänsyn till när bussarna går, utan bara att det går att ta sig till det aktuella servicestället med buss. Dagens busstidtabeller medger inte i alla lägen att kollektivtrafiken är ett
alternativ, eftersom avgångstider inte är anpassade efter serviceutbudets öppettid. I den
avslutande delen av rapporten utgår resonemanget utifrån att busstider och linjer är förändringsbara i den framtida upphandlingen av samordnad kollektivtrafik och skolskjuts,
Gällande servicestruktur, vilken beslutades vid kommunfullmäktige 18 juni 2008 som en
del i antagandet av Vision Gotland 2025, lyfter totalt tio orter, vilka kategoriseras i fyra
olika servicenivåer.
Orterna är i fallande ordning:
Visby, Hemse, Slite, Klintehamn, Roma, Fårösund, Lärbro, Tingstäde, Burgsvik och Katthammarsvik5.
Denna serviceutredning har inte använts i rapporten mer än vid tillgänglighetsanalysen under kapitel 4 och då genom att använda de tre, i utredningen, utpekade serviceorterna Visby, Hemse och Slite.
1.2
Syfte
Strategin syftar till att utgöra ett underlag för en koordinerad och koncerngenomgripande
förändringsprocess som rör den offentliga service och verksamhet där Region Gotland bär
ansvaret som leverantör, med avseende på den geografiska strukturen.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

De bakomliggande motiven för detta är att, som en del i:
 Den regionala utvecklingen säkerställa en grund för en långsiktig hållbar utveckling
där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
 Hanteringen av de rådande och förväntade ekonomiska utmaningarna och de krav
på utbudsminskning som dessa förväntas leda till, planera och förbereda förändringarna på ett strukturerat och konsekvensbaserat sätt.
Syftet med strategin är också att bidra till en transparant process och skapa en insikt till
motiven bakom de åtgärder som kommer att vidtas för att få de effekter som önskas, ekonomiskt, kvalitets- och tillgänglighetsmässigt.
Strategin ska efter antagande i regionfullmäktige utgöra underlag för berörda nämnders
beredning och beslut rörande verksamheternas utveckling och placering. Den ska också tas
med vid arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

5.

Visby, Hemse , Slite och övriga (serviceortsutredning) av Göran Hallin 2008
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1.3
Mål
Målet är att strategin ska leda till en etablering av en långsiktig hållbar struktur för ett offentligt serviceutbud såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, med fokus på att hela
Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
1.4
Metod och upplägg
Arbetet har drivits som ett projekt, i enlighet med den projektmodell som regionen beslutat
ska gälla. Både styrgrupp och referensgrupp har kopplingar till koncernledningsgruppen.
Arbetsgrupper med förankring i verksamheterna har bidragit med fakta.
Underlag till denna rapport kommer bland annat från tidigare genomförda förstudier, analyser och rapporter, vilka ligger inom ramen för detta område, se bilaga 1.
Valet har gjorts på att se på fyra större serviceutbudsområden som Region Gotland ansvarar för. Dessa är:





Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
Äldreboende (samt boende för funktionsnedsatta)
Vårdcentral och trygghetspunkt
Ungdomsgård, bibliotek, ishall och badhus

Dessa områden analyseras utifrån nuläget och utmaningarna som utbuden står inför. Även
skälig tillgänglighet utifrån befolkningsprognosen, vilken roll en kommande förändring av
kollektivtrafiken (inklusive sjukresor och färdtjänst) har samt hur utvecklingen av digitala
tjänster kan påverka dessa serviceutbud framöver tas med i analys och slutsatser.
1.4.1 Referenskommuner
Jämförelser har gjorts med olika kommungrupper som bas. Det är dels de kommuner som
enligt verktyg i statistikdatabasen KOLADA, definieras som liknande kommuner utifrån
variabler som befolkningsstruktur och standardkostnad. Det innebär att det inte är samma
jämförelsekommuner för alla områden.
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Jämförelse görs också med andra valda kommuner, vars verksamhet mest liknar regionens.
Det är dock viktigt att ha med i slutsatserna att dessa inte har det unika ö-läget, vilket för
regionens del kan minska möjligheten till samarbete över kommun-/länsgränser och därmed leda till ökade kostnader.
Det finns även en grupp med kommuner som används i vissa jämförelser. Dessa klassas
liksom Gotland som turism- och besöksnäringskommuner,. Det kan dock nämnas att
medelvärdet av antalet invånare i dessa kommuner är 14 582 jämfört med Gotlands cirka
57 400. Norrtälje är större än Gotland med drygt 59 000 invånare medan övriga kommuner
ligger mellan cirka 2 800 och 21 600 invånare.
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Tabell 2: De valda kommunerna och jämförande fakta
Befolkning

Andel i

I procent

centralort
Gotland

57 400

23 670

Tätorts-

Yta

Politiskt styre

grad
41 %

62 %

3 200 km2
km2

S+MP+V

Luleå

76 100

46 600

61 %

90 %

2 250

Östersund

61 300

44 300

72 %

88 %

2 500 km2

S+MP+V

Norrtälje

59 100

17 675

30 %

63 %

2 100 km2

S+C+MP

Västervik

36 270

21 140

58 %

81 %

2 030 km2

S+C+MP

89 %

km2

Kalmar

65 780

39 400

60 %

960

S+MP

S+C+V

1.4.2 Centralort, serviceort och serviceområden
Den teoretiska ansatsen i strategin när det gäller serviceorter kommer från Walter Christallers centralortsteori. I denna används ett antal begrepp, varav centralort är ett, vilket används som definitionen av Visby. I begreppet centralort finns alla delar i serviceutbudet.
I rapporten benämns vissa delar av ön både som serviceområden och serviceort. Syftet
med detta är att inte alltid låsa serviceutbudet till en viss ort, utan att det kan finnas kompletterande utbud inom det aktuella området.
1.4.3 Demografiska utvecklingen
Den gotländska demografin med dess prognostiserade utveckling och struktur med de
framtida behoven av offentlig service gäller som en central utgångspunkt för arbetet. Mot
bakgrund av detta har de samlade analyserna gjorts av såväl det befintliga behovet av offentlig service samt det prognostiserade behovet 2025.
Prognosen visar framförallt på två saker, dels en ökad befolkning i Visby med omnejd, dels
en ökad andel äldre gotlänningar.
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Tabell 3: Visar den förväntade befolkningsutvecklingen på Gotland6.

6.

Serviceutbudet på Gotland 2016 av SWECO samt Statisticons Delområdesprognos 2015-2025
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1.4.3.1
Val av boende – tätort kontra glesbygd
Valet av bostadsort kan påverkas av flera olika faktorer och vad som är avgörande kan variera mellan olika individer. En attraktiv boendemiljö för en person kan vara oattraktiv för
en annan. Medan exempelvis vissa värderar ett aktivt kultur- och nattliv, kan lugnet och
avskildheten attrahera andra7.
Beroende på om man väljer att bosätta sig i eller utanför en tätort inom en kommun har
detta stor betydelse för kommunens möjlighet att tillhandahålla service med hög effektivitet
och kvalitet8. SCB:s rapport kring förändring i tätorterna över de senaste fem åren (20102015) visar att i de flesta län ökade befolkningen i tätort mer än länets totala befolkningsökning. Störst var skillnaden på Gotland, där ökningen i tätort var nästan sju gånger större
än ökningen i hela länet. Totalt bor 62 procent av gotlänningarna i någon av tätorterna9.
Enligt den undersökning som genomfördes av Inspiration Gotland 2014, med syftet att få
inflyttarens bild kring motiv till Gotlandsflytten, visar att över hälften av inflyttarna bor i
Visby med omnejd.
De flesta av de tillfrågade är nöjda med var på ön de bor idag. Den grupp som skiljer sig
något är de som bor i Visby med omnejd. Något fler i denna grupp önskar flytta in till Visby istället för att bo i omnejden10.
Diagram över var inflyttaren bor idag

Diagram över vart inflyttaren vill bo

Målsättningen med det kommande serviceutbudet är att sätta attraktiviteten (tillgänglighet
och kvalitet) i relation till kostnad med hänsyn taget till miljön utifrån att minimera antalet
resta kilometer. Det innebär att serviceutbudet ska finnas där flest gotlänningarna väljer att
bosätta sig. Utifrån befolkningsstatistiken så bor 42 procent av gotlänningarna i Visby idag.
Inkluderas angränsande socknar stiger denna andel till 51 procent av samtliga gotlänningar.
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1.5

Befintlig struktur
1.5.1 Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
På Gotland finns ett 60-tal förskolor, varav ett 20-tal är fristående verksamheter. På ön
finns 35 grundskolor i en geografiskt decentraliserad struktur. Av dessa är fem friskolor.
Den kommunala gymnasieskolan på Gotland består av ett gymnasium, med placering i
Visby (ett program ges på Grönt Centrum i Roma). Det finns även en fristående gymnasieskola med verksamhet i Visby.
7.
8.
9.
10.

Svenskt näringslivs rapport ”Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper”
Serviceutbud på Gotland – SWECO 2016
Tätorter 2015 – SCB-rapport MI 38 SM 1601
Inflyttarens bild av Gotland 2014
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1.5.2 Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Särskilt boende i regional regi finns beläget i Fårösund, Slite, Bro, Visby, Roma, Klintehamn och Hemse. Särskilt boende i extern regi finns i Visby, Katthammarsvik, Burgsvik
samt i När. Totalt finns det femton boenden. Boenden för personer med funktionsnedsättning finns i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.
1.5.3 Vårdcentral och trygghetspunkt
Av de fyra vårdcentralerna som finns i Visby är två i regional regi, en vårdcentral finns i
Slite och en i Hemse med filial i Klintehamn. Trygghetspunkter finns sedan ett par år tillbaka på särskilda boenden i Fårösund, Roma, Katthammarsvik och Burgsvik. I Visby finns
ett akutsjukhus.
1.5.4 Bibliotek, ishall, badhus och ungdomsgård,
Biblioteken är elva till antalet och finns i Fårösund, Slite, Roma. Östergarn, Klintehamn,
Hemse, Burgsvik, via bokbussen samt fyra i Visby. Ishall finns i Slite, Visby och Hemse,
badhus i Fårösund, Visby och Hemse. En ishall och ett badhus drivs av extern part men
finansieras till stor del av regionen. Ungdomsgårdar finns i Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och två i Visby.
1.6
Boende och tillgänglighet på Gotland
I översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 (reviderad 2014) är tillgänglighet en
viktig del, en attraktiv boendemiljö ska vara tillgänglig och trygg för alla. Översiktsplanens
ambition om en mer samlad bebyggelse samt en förtätning av Visbyområdet och utpekade
serviceorter ökar möjligheten att nå målet11.
Andelen som når Visby med bil utifrån dagens befolkning.
Gotland har idag en spridd bebyggelse, vilket är en
utmaning i samhällsplaneringen. Utgångspunkten är
därför att försöka styra bebyggelse till redan bebyggda områden, särskilt till tätorterna (även utanför Visby).
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Det finns begränsningar i hur mycket Visby kan
växa, vilket innebär att övriga tätorters attraktivitet
är viktig att bevaka för att klara framtida behov av
främst bostäder, men även möjlighet att arbeta
utanför Visby.

11.

Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
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I den övergripande översiktsplanen (ÖP Bygg Gotland) konstateras att det har blivit alltmer
kostsamt att upprätthålla en god kommunal service i ett så spritt boendelandskap som vi har på Gotland.
Trenden för de kommunala förvaltningarna går därför mot en mer koncentrerad modell för våra serviceinrättningar. Det handlar bland annat om att förbättra kvaliteten och här spelar exempel möjligheten till
framtida rekrytering av personal en viktig roll. Även sambandet mellan arbetsplats och bostadsort är av
stor betydelse. Vision Gotland 2025 understryker att ett aktivt näringsliv förstärker serviceorternas attraktionskraft. Tätorterna inklusive Visby är beroende av sitt omlands utveckling. Boende på landsbygden
är avgörande för att bibehålla privat och offentlig service i tätorterna.
Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i åldrarna 20-64 var i början av 2000talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket
tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena avser effektiv restid, det vill säga utan
eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett
tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70 minuter. Studier som gjorts på
svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60 minuter enkel väg är den övre
gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum. Oftast brukar den maximala
pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra alternativ väljs12.
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingform12.
Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla13.
I analysen har hänsyn tagits till att alla boende på Gotland inte har tillgång till egen bil. Det
är då viktigt att alternativa lösningar, i form av framtida planering av kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst tas med i diskussionen. Men också platsoberoende digitala lösningar.
Frågan är vad som är skälig tid till kommunala serviceutbud. Inga nationella riktlinjer finns
för vad som anses som skälig tillgänglighet för kommunalt/regionalt serviceutbud. Det är
endast skolan som har riktlinjer för hur lång restid ett barn inom skolans verksamhet ska ha
till sin hemskola14. Det anges i riktlinjer för skolskjutsverksamhet15 och sammanfattas med:
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Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min för elever i förskoleklass till årskurs
9. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Målsättningen är att väntetiden före hemfärd
från skolan efter skoldagens slut inte ska vara längre än 60 minuter. Som skoldagens slut räknas den
sluttid som skolan angivit i sina ramtider.
Det finns också beskrivet i riktlinjerna hur långt från hemskolan man ska ha för att vara
berättigad skolskjuts. Så även avståndet från hemmet till där bussen stannar. Dessa riktlinjer är satta utifrån diskussion och jämförelse med andra kommuners bedömning av tid för
skolskjuts.
12.
13.
14.
15.

Skånsk restidstolerans och pendling - en studie av arbets- och utbildningsresor – Klingvall och Lindelöw
Värmlänningar i rörelse, en rapport om vardagsmobilitet – Gottfridsson och Möller
Med hemskola menas den skola som finns i närområdet sett från bostaden och på vilken barnet är berättigat plats utifrån boendeprincipen. Det är också till hemskolan som barnet är berättigat skolskjuts.
Riktlinjer för skolskjutsverksamhet beslutade i BUN (se BUN 2009/186). Senast reviderade i mars 2016
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1.7
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet som antogs i RF den 16 juni 2016 har tre målområden
varit vägledande i arbetet. Dessa är:
Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Inom målområde Ekonomi finns bland annat mål kopplade till en god ekonomisk hushållning samt vårdande av de fastigheter som ägs av regionen.
1.8
Små enheters begränsning och möjligheter
Erfarenhet och undersökningar visar att för små enheter/verksamheter som inte är integrerade utan drivs självständigt oftast har svårare att lösa ekonomin och bemanningen. Leverenskvalitet kan minska om en verksamhet är beroende av ett fåtal personer. Möjlighet att
lösa eventuell oplanerad frånvaro försvåras, vilket kan riskera försämrad kvalitet på den
service som ska ges genom att exempelvis obehörig personal får inkallas som vikarie. Ett
annat scenario kan vara att verksamheten behöver stänga under en eller flera dagar.
Små enheter kan också begränsa det kollegiala lärandet och den kreativa processen som blir
i en större arbetsgrupp. Det kan också påverka säkerheten för de medarbetare som arbetar
ensamma i en verksamhet16.
Viktigt att särskilja små enheter med små avdelningar/grupper. En liten enhet kan bestå av
exempelvis små barngrupper, precis som en stor enhet kan göra. Det är storleken på avdelningen/gruppen som påverkar, inte storleken på enheten.
1.9
Avgränsningar
Viss avgränsning i framförallt underlaget för befolkningsprognosen har gjorts. Hänsyn tas
inte till de troliga effekterna av försvarets satsning på Gotland inom de närmaste åren.
Uppfattningen är att det handlar om mellan 150 till 300 personer, som sätts i relation till de
cirka 2 500 personer som årligen väljer att flytta till Gotland.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Hänsyn är inte heller tagen till Uppsala Universitet Campus Gotlands satsning på att locka
fler studenter till ön. Inte heller till eventuella effekter av det fortsatta arbetet inom asylverksamheten.
Ytterligare en avgränsning är gjord och det är handlar om den påverkan en eventuell broförbindelse mellan Fårö och Fårösund kommer att ha för den framtida utveckling.
Projektet är inte heller bundet av den serviceortsstruktur som är redovisad i Vision Gotland
2025 och som antogs 2008.

16.

Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling - SKL
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Strategin ska ta in möjligheterna till såväl digitalisering av tjänster som en utvecklad kollektivtrafik som en del i helhetslösningen. Rapporten ska därmed också kunna utgöra ett underlag för framtagande av en framtida kollektivtrafikplan.
1.10

Tre hörnstenar avseende framtida serviceutbudet

Den framtida strategin för serviceutbudet på Gotland ska definiera vad som ska ingå i utbudet och hur detta ska struktureras. Det finns tre faktorer som genomsyrar arbetet och
som sätter ramarna för hur det framtida serviceutbudet ska planeras.
Dessa är:


Tillgänglighet i tid



Kvalitet



Kostnad

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Genom att optimera balansen mellan dessa tre, utifrån det gotländska behovet och vad som
kan läras vid jämförelser med andra, sätts ramarna för det som ska vara kravspecifikationen
för strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland.
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2. Nuläge inom utvalda serviceområdena
Tabellen nedan visar kostnadsjämförelse19 med de kommuner som enligt KOLADA är
mest lika i strukturen inom det givna verksamhetsområdet. Det innebär att det är olika
kommuner/landsting som jämförs inom olika verksamheter, se vilka i nedre tabellen.
18

Tabell 4: Kostnadsjämförelse per barn/elev mellan Region Gotland och liknande kommuner
Gotland (kostnad, kr)

Verksamhet
Förskola kr/barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/barn
Gymnasium kr/elev
DELSUMMA
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
DELSUMMA
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
DELSUMMA
TOTALSUMMA
Jämförelse kommuner förskola:
Jämförelse kommuner grundskola:
Jämförelse kommuner fritidshem:
Jämförelse kommuner gymnasium:
Jämförelse kommuner äldreomsorg:
Jämförelse kommuner LSS:
Jämförelse kommuner IFO:
Jämförelse landsting:

151
118
36
132

336
228
372
277

Kostnad hos strukturellt liknande kommuner/ landsting
137
99
25
113

935
720
601
859

Avvikelse
(kr)
13
18
10
18

Avvikelse
(%)

401
508
771
418

10%
19%
42%
16%

Merkostnad
Gotland
2015, mkr
34,7
94,7
26,5
31,7
187,6

55 369
6 546

59 439
6 820

-4 070
-274

-7%
-4%

-57,2
-15,7

4 332

3 721

611

16%

35,1

15 856
3 816
2 265
627

14 604
4 330
2 065
638

1 252
-514
200
-11

9%
-12%
10%
-2%

-37,8
71,8
-29,5
11,5
-0,6
53,2
203,0
Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall, Karlskoga, Sandviken, Motala
Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg, Sandviken, Piteå, Ängelholm Västervik
Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde, Allingsås, Norrtälje, Trelleborg
Hässleholm, Nyköping, Örnsköldsvik, Falkenberg, Ängelholm, Varberg, Uddevalla
Falun, Norrtälje, Trollhättan, Nyköping, Lidingö, Landskrona, Mölndal
Hässleholm, Mölndal, Östersund, Kalmar, Norrtälje, Sollentuna, Nyköping
Jämtland, Blekinge, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Gävleborg

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Utifrån tabellen ovan kan följande slutsats dras:
 Kostnadsläget för verksamheter inom utbildningsområdet är vid jämförelse med
liknande kommuner 187,6 miljoner kronor högre.
 Kostnadsläget för verksamheter inom äldreomsorgen är vid jämförelse med liknande kommuner 37,8 miljoner kronor lägre.
 Kostnadsläget för verksamheter inom vårdområdet är vid jämförelse med liknande
landsting 53,2 miljoner kronor högre.
2.1
Utbildning
När Region Gotlands kostnader 2015, inom för- och grundskola, fritidshem samt gymnasium, jämförs med liknande kommuners faktiska kostnader visar jämförelsen att regionen
har en merkostnad på drygt 185 miljoner kronor, se tabell ovan. Det innebär en kostnad på
cirka 3 200 kr mer per invånare jämfört med liknande kommuner, där exempelvis Norrtälje
återfinns i alla fyra verksamhetsområden inom utbildning.

18.
19.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
Strukturella kostnader bygger, till skillnad från standardkostnad på verkliga kostnader för de utvalda kommunerna.

14 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Jämförs regionens faktiska kostnader med standardkostnaderna, det vill säga vad denna
verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland kan kosta, visar
det sig att skillnaden är ännu större.
Tabell 5: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasium

Totalt

6 191

1 482

11 001

4 057

22 731

4 818

1 061

9 212

3 487

18 578

1 373

421

1 789

570

4 153

78,8

24,2

102,7

32,7

28,5

39,7

19,4

16,3

Nettokostnad,
kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,
mnkr
Avvikelse %

22,4

Skillnaden är drygt 4 100 kr per invånare, vilket betyder att den gotländska verksamheten
kostar 235 miljoner kronor mer än vad beräkningsmodellen visar vad den kan kosta. Skillnaden är alltså 22 procent högre än standardkostnadsberäkningen.
2.1.1 Kostnad, antal och kvalitet
2.1.1.1
Förskola och fritidshem
Kostnaden för förskolan på Gotland är 28,5 procent högre jämfört med standardkostnaden
(vad det borde kosta) och 9,7 procent högre än kostnaden hos liknande kommuner (deras
faktiska kostnader). Motsvarande för fritidshem är 39,7 procent högre än standardkostnaden och 42,1 procent högre vid jämförelse med liknande kommuner.
Tabell 6: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Förskola

Netto-

Standard-

Skillnad,

Skillnad i

Netto-

Kostnad

Skillnad

Skillnad i

kostnad,

kostnad,

kr/

procent

kostnad,

liknande

(i parantes

procent

kr/invånare

kr/invånare

invånare

kr/barn

kommun

kr/barn)

6 191

4 818

1 373

151 336

137 935

13 401

28,5

9,7

(605 )
Fritidshem

1 482

1 061

421

39,7

36 372

25 601

10 771

Totalt

7 673

5 879

1 794

30,5

187 708

174 307

24 172

42,1

(462)
13,9

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

(1 067)

Sett utifrån standardkostnaden är den sammanlagda kostnaden för barnomsorg och fritidshem 103 miljoner kronor högre än standardkostnaden vilket motsvarar 1 794 kronor per
invånare20.
Merkostnaden för den gotländska verksamheten vid jämförelse med liknande kommuner är
61,2 miljoner kronor, vilket betyder att den faktiska kostnaden per barn är 1 067 kronor
högre på Gotland än i liknande kommuner.
20.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.1.1 Kvalitet i förskola och fritidshem
Förskolans verksamhet ska vara utformad med utgångspunkt i barns rättigheter och de
erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för.
Skolverket anger att: för att förskolor ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet med
syftet att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg, krävs en
stor andel utbildade förskollärare med hög kompetens i en fungerande arbetsmiljö. Det är
viktigt att system för uppföljning finns och anpassning görs när förutsättningarna ändras.
Det finns inga belägg för att det skulle finnas någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp
och från tid till annan.
Inne- och utemiljön ska ge barnen möjligheter att pröva, undersöka, utforska, leka, skapa,
experimentera och konstruera. Miljön behöver också kunna förändras och anpassas över
tid, eftersom barngruppen hela tiden förändras och behoven därmed skiftar.
Inom barnomsorgen på Gotland har det under de senaste åren varit förhållandevis små
barngrupper om jämförelse görs med genomsnittet för riket. Detta är en förklaring till det
höga kostnadsläget sett per inskrivet barn. Det nationella snittet för antal barn per årsarbetare har dock sakta sjunkit under de senaste fem åren enligt skolinspektionens statistik.
Skolverket anger att fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan
samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen ska ta vara elevernas lust att lära. Den ska ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.
Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling,
utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.
Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Fritidshemmens verksamhet regleras i skollagen.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.1.1.1.2 Tätortsgrad
En jämförelse har gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om tätortsgrad spelar någon roll för kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Det verkar inte finnas något samband.
Även för fritidshem har denna jämförelse gjorts för att se om det finns något samband
mellan tätortsgrad och kostnad för fritidshem. Det finns indikatorer som visar att det faktiskt finns ett samband om än svagt. Ju högre tätortsgrad desto lägre skolbarnomsorgskostnader21.

21.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.1.3 Jämförelser med andra
Tabell 7: Olika jämförelsetal inom förskola och fritidshem
Kostnads-

Antal barn/

Kostnads-

Antal barn/ årsar-

jämförelse

årsarbetare i

jämförelse för

betare i fritidshem

för förskola

förskola (-14)

fritidshem

(-14)

Gotland

151 336

4,82

36 372

17,7

Turist/besökskommuner

146 433

5,02

36 776

23,0

Liknande kommuner

137 935

5,50

25 601

22,5

Hela riket

137 935

5,40

34 010

22,2

Jämförelsen visar att Gotland har färre barn per årsarbetare både i förskola och i fritidshem, vilket troligen bidrar till de högre totalkostnaderna. Orsaken kan vara ett medvetet val
att ha en bra personaltäthet eller så kan förklaringen vara att det finns många små enheter.
2.1.1.2
Grundskola
Om man jämför den faktiska nettokostnaden för grundskolan med standardkostnaden så
visar det sig att Gotland ligger 19,4 procent högre, vilket motsvarar 102,7 miljoner kronor22.
Görs jämförelsen med liknande kommuner är skillnaden 18,6 procent, vilket motsvarar en
kostnad på 94,7 miljoner kronor mer än snittet i denna jämförelsegrupp.
Tabell 8: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Grund-

Netto-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

11 001

9 212

Skillnad

Skillnad i

Netto-

Kostnad

procent

kostnad,

liknande

kr/barn

kommun

118 228

99 720

1 789

19,4

Skillnad

Skillnad i
procent

18 508

18,6

skola*
* I kostnaderna för grundskola ingår även kostnadskompensation/elevpeng som betalas till friskolan

Den högre nettokostnaden innebär att gotlänningarna betalar 1 789 kronor mer per invånare än vad standardberäkningen anger om rimlig. Det är endast 12 av totalt 290 kommuner i
Sverige, som har en större avvikelse jämfört med standardkostnad än Gotland när det gäller
grundskola.
Jämförs nettokostnaden per barn med kostnaden för liknande kommuner kostar grundskolan på Gotland 18 508 kronor mer per barn jämfört med kostnaden per barn i liknande
kommuner. Det innebär en merkostnad på totalt 94,7 miljoner kronor.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Totalt 1 780 elever i grundskolan är under läsåret 2016/2017 berättigade till skolskjuts utifrån beslutade riktlinjer. Av dessa är det 1 219 elever som går i F-6 och 561 elever som går
i högstadiet. Av dessa elever ser fördelningen i restider ut enligt nedan.
Tabell 9: Antalet elever inom givna restidsintervall

Årsklass F-6
Årsklass 7-9
22.

Under

Mellan

Mer än

20 min

20– 40 min

40 min

652

441

126

Under
30 min
407

Mellan

Mer än 50

30-50 min

min

114

40

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.2.1 Kvalitet i grundskola
SKL lyfter i rapporten Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner23 fram
ett antal områden som gör en kommun framgångsrik när det gäller grundskoleuppdraget.
Det handlar bland annat om ett tydligt ledarskap, enighet om skolutvecklingens förutsättningar, samt övergripande mål och strategier, vilka ska hålla över lång tid.
Kompetenta lärare som i arbetslag kan stimulera varandra, höga förväntningar på alla inom
organisationen, kunskapsuppföljning, värdegrundsarbete och tydlig ansvarsfördelning är
andra viktiga områden. Ett annat viktigt område är möjligheten att följa upp elever med
svårigheter, samt att ha kompetenser och insatser att sätta in för de elever som behöver.
Enligt skolinspektionens definition mäts en skolas kvalitet utifrån hur väl en skola uppnår
målen för verksamheten. Målen definieras i författningar, kursplaner, läroplaner och annat
som är styrande för verksamheten.
Trots högre kostnader för grundskolan på Gotland står resultaten inte i paritet med kostnaden, vilket visar sig vid exempelvis jämförelse av i de resultat som elever i årskurs 9 har
presterat under de senaste åren, se tabellen nedan.
2.1.1.2.2 Antal barn per enhet
Det finns inget formellt riktmått kring hur många elever en grundskola ska ha. Minimum
för att elevpengen ska räcka till garanterade undervisningstid, vilket är en lagstadgad rättighet för alla elever, är 56 elever i årskurs 1-6 och 170 elever i årskurs 7-9. Då ingår ingen
extra resurs för till exempel specialpedagoger eller andra nödvändiga kompetenser. Skolor
med färre elever får ekonomiskt stöd, vilket för 2016 uppgår till 10,2 miljoner kronor.
Av de 35 grundskolorna är det fem skolor med klasserna F-6 som får ekonomiskt stöd.
Dessa är Eskelhems skola, Kräklingbo skola, Vänge skola, Öja skola samt Athene Fardhem
(friskola). För klasserna 7-9 får samtliga högstadium utanför Visby ekonomiskt stöd, eftersom högstadierna i Fårösund, Slite, Klintehamn, Roma och Hemse har för få elever. Elevantal i Gotlands grundskolor i september 2016 presenteras i bilaga 2.
Mindre skolenheter har oftast få barn i varje årskull. För vissa elever är detta en bra och
lugn miljö, men nackdelen är att barnens umgängeskrets begränsas. En intern utredning
efter sammanslagningen 2007 av Gothems skola med Fole skola visar att barnen upplevde
det positivt att komma till en större skola med fler barn och fler kamrater.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.1.1.2.3 Tätortsgrad
Det ser ut att finnas ett samband med tätortsgrad även inom grundskolan. Ju högre tätortsgrad desto lägre kostnad per elev i grundskolan.

23.

Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner – rapport från SKL 2009

18 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

2.1.1.2.4 Jämförelse med andra
Tabell 10: Kostnad sett utifrån antalet barn per skolenhet och resultat.
Kostnads-

Antal barn/

Elever/ lärare

Kostnad i

Andel elever i

Meritvärden i

Andel elever i

jämförelse

skolenhet

(årsarbetare)

jämförelse

åk 6 med lägst

åk 9, genom-

åk 9 med minst

(-14)

med riket

betyg E i kärn-

snitt (-15)

godkänt i kärn-

(-15)

ämnen (-15)

grundskola

(-14)

(-15)

ämnen (-15)

Gotland

118 228

145

10,6

1,19

95

227,5

87,5 %

Turist/besökskommuner

115 955

127

10,8

1,16

93

214,7

84,1 %

Liknande kommuner

102 974

175

11,5

1,03

94

228,0

88,5 %

99 720

195

11,7

1,0

93

219,1

85,2 %

Hela riket

Tabell 11: Antal grundskolor sett utifrån befolkning och yta.
Antal

Befolkning

Yta i kommunen

grundskolor

Befolkning/ grund-

Yta/ grund-

Antal grund-

skola

skola

skolor/
100 000 pers

Gotland

35

57 400

3 200 km2

1 640

91 km2

61 st

Norrtälje

38

59 100

2 100 km2

1 555

55 km2

64 st

Östersund

39

61 300

2 500 km2

1 571

64 km2

63 st

Västervik

24

36 270

2 030 km2

1 511

84 km2

66 st

Luleå

49

76 100

2 250 km2

1 553

45 km2

64 st

Kalmar

29

65 780

960 km2

2 268

33 km2

44 st

2.1.1.3
Gymnasieskola
Antalet elever inom gymnasieverksamheten har minskat med 983 unga från år 2006 till år
2015. Det har naturligtvis ställt stora krav på organisationen att ställa om. Nettokostnaden
per invånare på Gotland ligger 16,3 procent över standardkostnaden för gymnasieskola,
vilket motsvarar en merkostnad på 33 miljoner kronor24. För gymnasieutbudet kan Gotlands ö-läge spela en stor roll. Det finns inte några andra kommuner att gå samman med
för att utöka upptagningsområdet, vilket många mindre kommuner på fastlandet kan göra.
I den här jämförelsen finns alla utbildningsanordnare med, även friskolorna. Det är alltså
Region Gotlands kostnad för gotländska ungdomars gymnasieutbildning, oavsett om de går
i kommunal gymnasieskola, i friskola på Gotland eller i någon annan kommun.
Tabell 12: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Gymnasie-

Netto-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

4 057

3 487

Skillnad

570

Skillnad i

Netto-

Kostnad

procent

kostnad,

liknande

kr/elev

kommun

132 277

113 859

16,3

Skillnad

Skillnad i
procent

18 418

16,2

skolan

Den högre nettokostnaden för det gotländska gymnasiet innebär en merkostnad för gotlänningarna på cirka 550 kronor per invånare vid jämförelse med standardkostnad. Varje
elev inom gymnasieverksamheten på Gotland kostar 18 418 kronor mer än vad som är
fallet i liknande kommuner, vilket betyder en högre kostnad på totalt 31,7 miljoner kronor.
24.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.3.1 Kvalitet i gymnasieskolan
Ett sätt att mäta kvalitet är att se på betygspoängen efter avslutad utbildning. Snittet för de
gotländska gymnasieeleverna, som tar examen i sin hemkommun, ligger något över rikssnittet, men något under jämförbara kommuner.
2.1.1.3.2
Tabell 13: Jämförelse med andra kommuner

Jämförelse med andra

Kostnads-

Betygspoäng efter

Andel med examens-

Andel med högskole-

jämförelse

avslutad gymnasie-

bevis inom 4 år

behörighet, yrkespro-

gymnasium

utbildning

(i procent)

gram, inom 4 år
(i procent)

Gotland

132 277

13,97

67,4

35,1

Turist/besökskommuner

113 859

13,96

68,3

29,3

Liknande kommuner

113 859

14,19

72,0

32,0

Hela riket

122 856

13,98

70,3

31,0

2.1.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.1.2.1
Förskola
25
Tillgänglighetsanalysen som presenterades våren 2016 visar att
97,8 procent av befolkningen på Gotland har tillgång till en förskola inom 15 minuters restid med bil.
Inom 30 minuters restid når 98,8 procent av befolkningen och
inom 45 minuter når 99,2 procent av befolkningen en förskola.
För befolkningsprognosen 2025 är tillgängligheten likartad.
För serviceutbudet förskolor har tillgänglighet med buss inte
tagits fram. Anledningen är att kollektivtrafik, och då i synnerhet
landsbygdstrafik, är ett ”svårt” färdmedel för småbarnsföräldrar,
eftersom det generellt sett är svårt att använda kollektivtrafiken i
denna resenärsgrupp och för deras behov.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.1.2.2
Grundskola
Även på Gotland är tillgängligheten till grundskolor hög. Grundskolorna finns i en geografiskt decentraliserad struktur, vilken
innebär att 99,1 procent (i praktiken alla) av befolkningen når en
grundskola inom 45 minuter och 99,4 procent når inom 60 minuter med bil.
Grundskolor är en del av den kommunala servicen som konsumeras i människors närområde, i klartext är grundskolorna
många och geografiskt utspridda. Detta gäller för hela riket,
även om skolneddragningar i landsbygd och glesbygd under ett
antal år inneburit längre restider för en del elever.
25.

Serviceutbudet på Gotland – SWECO 2016
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Andra kommuners undersökningar26 visar att det inte enbart är på Gotland som fler elever i
friskolorna har längre resväg än elever i de kommunala skolorna. En viktig aspekt i sammanhanget är att elever i friskolorna inte är berättigade till skolskjutsar.
Fritidshem är placerade i anslutning till skolan för årsklasserna F-6, därför bedöms inte
tillgängligheten för denna verksamhet specifikt utan ingår i grundskolan.
2.1.2.3
Gymnasium
Inom 90 minuter når 99,4 procent av befolkningen ett av öns
gymnasium. Det högre tidsintervallet 120 minuter bidrar inte
till att fler når ett gymnasium, eftersom det lägre tidsintervallet
täcker in hela Gotland. Med kollektivtrafik har 75,7 procent av
befolkningen tillgång till gymnasieskolan inom 60 minuters
restid. Även sett utifrån befolkningsprognosen är siffrorna
likartade.
På kartan syns att de mer perifera områdena Fårö och Storsudret helt saknar tillgänglighet.
Tillgänglighetsanalyserna ovan är baserade på yttäckning, inte
på var befolkningen i aktuell åldersgrupp bor27.
Gymnasieelev, som är heltidsstuderande vid en kommunal gymnasieskola, komvux på
gymnasienivå eller likvärdig utbildning och erhåller studiebidrag är berättigade till inackorderingstillägg för aktuellt läsår, om eleven har minst 6 kilometer färdväg skolan, behöva
påbörja resan före 06:35 eller påbörja hemresan efter kl 17:00. För höstterminen 2016 var
antalet elever med inackorderingstillägg 126 stycken av cirka 1 500 elever.
2.1.3 Kompetensförsörjning
Inom förskola och grundskolan påverkar nationella beslut till viss del kompetensförsörjningen. Ett beslut som verkställdes i slutet av 2013 är kravet på grundskolan att rekrytera
legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i respektive ämne. Detta är i många fall en
utmaning för de gotländska skolorna, främst på landsbygden och för högstadieskolorna.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Inom förskolan och fritidshemmen finns samma krav på att ansvariga förskollärare och
fritidspedagoger ska ha legitimation. För Gotlands del finns ett stort rekryteringsbehov av
legitimerade förskollärare och fritidspedagoger, likväl som legitimerade lärare.
2.1.4 Prognos
För befolkningen som enligt prognosen ska bo på Gotland år 2025 är tillgängligheten
mycket likartad jämfört med hur det ser ut nu. En reflektion här är dock att urbanisering
kan medföra att tillgängligheten förbättras för fler, eftersom fler väljer att bosätta sig i Visby eller någon av de större tätorterna.

26.
27.

Närheten till skolan i Umeå kommun– Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 13 2015
Serviceutbudet på Gotland - SWECO
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Tabell 14: Prognos för befolkningstillväxten i specifika grupper till 2025
Upptagningsområde

0-5 år

6-15 år

16 -19 år

Totalt

203

472

197

872

19

7

-38

-12

+/-0

-4

13

9

9

28

16

53

Roma

23

23

32

78

Klintehamn

-7

30

10

33

Visby*
Hemse/Sudret
Slite
Fårösund

* Ökningen totalt för Visbyområdet innebär 43,6 barn per årskull

Den prognostiserade ökningen av gotlänningar mellan 0-5 år tros bli närmare 250 barn, 82
procent av dessa beräknas bo i Visbys omtagningsområde. Samma utveckling sker även
bland barn i grundskoleåldern och i gymnasieåldern. Totalt förväntas det finnas drygt 870
fler barn i åldern 0-19 år i Visby år 2025.
Ökningen i Visbyområdet kan översättas med behovet av 10 nya avdelningar inom förskolan och 20 fler klassrum för grundskolan. Eftersom skolans uppdrag är att ansvara för en
likvärdig utbildning enligt skollagen, inte regional utveckling, kommer utökat behov av
platser inom förskola och grundskola behöva tillgodoses främst i Visby. Resterande delar
av ön klarar den troliga ökningen utifrån dagens förutsättningar, även om någon eller några
enheter slås samman.
Vid en analys av befolkningsutvecklingen mellan 2008 och 2015 i åldersgrupperna 0-5 år
och i gruppen 6-15 år märks ingen direkt koppling mellan den skolsammanslagning som
skedde under åren 2007 och 2009 och antalet barn i socknen per år 2015. Inte heller vad
gäller den totala förändringen i de jämförda socknarna.
Tabell 15: Ett urval av socknar och deras befolkningstillväxt i gruppen 0-15 år mellan 2008 och 2015
Antal barn i

Antal barn i

Förändring i

Grundskola

Socken

Antal barn 2015

åldern 0-5 år

åldern 6-15 år

procent totalt

lades ned 07-09

Gothem

15

-7

+1 %

Ja

Othem

16

-40

-3 %

Nej

Bunge

3

-28

-4 %

Nej

Fårö

4

-19

-4 %

Ja

Lärbro

4

-8

-5 %

Nej

-4

-6

-7 %

Ja (friskola tog över)

1

-15

-7 %

Ja

Fardhem

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Hörsne inkl Bara
Kräklingbo

-4

2

-7 %

Nej

Tingstäde

-8

-13

-8 %

Ja

Eksta

4

-15

-9 %

Ja

När

5

-3

-10 %

Ja

Garda

-4

-11

-19 %

Nej

Rone

-5

-16

-20 %

Ja
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2.1.5 Utmaningar för utbildningsområdet
Svårighet att rekrytera legitimerade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger, lärare och utbildade barnskötare, samt specialpedagogisk kompetens, främst till
mindre enheter och enheter placerade på landsbygden.
Små enheter har inte egen ekonomisk bärkraft. Leder till svårighet att erbjuda resurser som specialpedagogisk kompetens, skolhälsovård och skolbibliotek. Små enheter har svårighet att hålla pedagogisk kvalitet. Detta i sin tur bidrar till att det blir
svårt att uppfylla skollagens lagkrav samt erbjuda en likvärdig utbildning.
Små enheter kan också ha svårighet att erhålla och utveckla det kollegiala lärandet.
2.1.6 Slutsatser
Utbildningskostnader på Gotland är högre vid jämförelse med liknande kommuner
och med standardkostnad, utan att detta står i paritet med elevernas resultat.
Svårigheterna att rekrytera legitimerad personal samt resurser inom skolhälsan leder
till att vissa skolenheter har svårt att uppfylla lagkraven.
Fem grundskolor (F-6)och fem högstadier får ekonomiskt stöd, till en summa av
drygt 10 miljoner årligen, för att klara uppdraget. Slås enheter samman försvinner
behovet av hela eller delar av detta stöd.
Befolkningsprognosen visar att det är främst i och kring Visby den största ökningen
av barn i åldern 0-19 år kommer att ske.
Utvecklingen under de senaste åren i de socknar där skolan slogs samman med en
grundskola i grannsocknen har varken haft en bättre eller sämre tillväxt än socknar
där skolan är kvar.
De lokaler som har lämnats av skolan har i flera fall använts till annan verksamhet
som exempelvis galleri, lokal för utvecklingsbolag och som företagshus.
Storleken på enheten (förskolan/skolan) är av mindre betydelse. Det viktigaste är
att en grupp kan delas upp i mindre grupper utifrån de olika barnens behov, att det
finns tillräckligt med resurser för att kunna dela gruppen.
Ur ett socialt perspektiv kan en mindre enhet innebära ett utanförskap om barnet/
eleven inte passar in med de barn som finns i gruppen.
Många små spridda enheter kostar mer i lokaler/hyra, transporter av måltider och
material samt i resurser, främst för att täcka upp öppettiderna.
Vid sammanslagningar görs inga större besparingar om den eller de enheter som tar
emot barn/elever måste byggas ut. Det som ger mest effekt är om barnen kan placeras i redan befintliga grupper.
Färre skolenheter ökar möjligheten att rekrytera behörig personal oavsett om det är
i de lägre klasserna eller inom högstadiet. Den största ekonomiska genomslagskraften har sammanslagning av högstadieskolor.
Samordning av skolskjutsar och kollektivtrafik förespås ge en effektivare skolskjuts.
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2.2
Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Andelen äldre, det vill säga människor som är 65 år eller äldre, har under de senaste åren
ökat. Andelen personer i dessa åldersgrupper fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som
regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Av alla som är 65 år eller äldre är det 10,7 procent som är beviljade hemtjänst eller plats i
särskilt boende. Motsvarande andel sett utifrån ett nationellt perspektiv är 11,4 procent av
hela Sveriges befolkning. Kostnaderna för den gotländska verksamheten är lägre än nationellt, vilket skulle kunna indikera en kostnadseffektiv verksamhet28.
Ambitionen är att den som önskar ska kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt
det är möjligt få sina behov tillgodosedda i hemmet. Ibland krävs dock ett särskilt boende
för äldre som inte klarar av att bo i sitt eget hem med hemtjänst. I dessa boenden finns
sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.
2.2.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det ett femtontal enheter med särskilt boenden fördelat på tio orter med
totalt 568 platser, varav cirka 250 platser är särskilt boende med inriktning mot dementa.
Förutom dessa ingår även kostnader för hemtjänst, korttidsplatser och dagverksamhet för
personer med demens i totalkostnaderna för den gotländska äldreomsorgen.
I de fortsatta jämförelserna har dock inte hänsyn tagits för hemtjänst, eftersom verksamheten är platsoberoende och anpassar sig till var på Gotland brukaren bor. Det som tas hänsyn till är svårigheten att rekrytera personal till hemtjänst nu och framöver samt att fler
äldre bor hemma, vilket bidrar till ett ökat behov av personal.
Jämförs de faktiska kostnaderna med standardkostnaderna, det vill säga vad denna verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland kan kosta, är den gotländska verksamheten billigare. Kostnaden för äldreomsorgen på Gotland är 11 799 kronor
per invånare, standardkostnaden per invånare är 11 980 kronor, vilket betyder att den gotländska verksamheten är 181 kronor billigare per invånare. Det motsvarar en kostnad som
är 1,5 procent lägre.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Görs jämförelsen med liknande kommuners faktiska kostnad utifrån KOLADA är den
gotländska verksamheten 12,5 procent billigare, se tabellen nedan.

28.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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Tabell 16: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
(siffror inom parantes är avvikelse
jämfört med Gotland)

Gotland

Turism- och
besöksnäringskommuner

Liknande
kommuner

Riket

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

24 800

26 303
(+1 503)

24 075
(-725)

24 382
(-418)

Varav kostnad för hemtjänst
kr/inv 65+

18 497

20 687
(+2 190)

18 726
(+229)

19 020
(+523)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

30 363

38 273
(+7 910)

34 685
(+4 322)

33 955
(+3 592)

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad totalt för äldreomsorg,
kr/inv 65+

206

340
(+134)

680
(+474)

734
(+528)

55 369

64 916

59 439

59 071

Kostnad, kr/invånare

11 799

Standardkostnader,
kr/invånare

11 980
(-181)

2.2.1.1
Kvalitet inom äldreomsorgen
Äldreomsorgen styrs utifrån socialtjänstlagen som ställer krav på att verksamhetens insatser
ska vara av god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet, samt
att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har även
utfärdat föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvaliteten mäts bland annat genom en nationell brukarundersökning, Så tycker de äldre om
äldreomsorgen. Resultatet från den senaste mätningen som gjordes under 2016 visar att den
gotländska äldreomsorgen får följande bedömning (inom parantes resultat för riket):
 85 procent av de boende är mycket eller ganska nöjda (83 procent).
 70 procent tycker att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de kan få hjälp
(61 procent).
 83 procent tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (79 procent).
 94 procent tycker att det mycket eller ganska tryggt att bo på sitt äldreboende
(89 procent).
2.2.1.2
Jämförelse med andra
Även i KOLADA finns det frågeområden som bedömer den kvalitativa delen av särskilt
boende. De frågor som valts ut för att skapa en jämförelse återges i tabellen nedan.
Tabell 17: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Leva o bo
självständigt

Trygga
förhållanden

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning vardagar

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning helger

Gotland (*2014 för utbildning)

83

38

90*

89*

Norrtälje

87

48

70

69

Östersund

78

31

81

72

Västervik
Luleå
Kalmar

83
82
79

38
35
31

89
87
94

90
85
96
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Tabell 18: Antal platser/boenden för särskilt boende sett utifrån befolkning.
Antal boenden*

Befolkning

Befolkning/ boende

Antal boenden*/
100 000 pers

Gotland

15

57 400

3 827

26 st

Norrtälje

17

59 100

3 476

29 st

Östersund

21

61 300

2 919

34 st

Västervik

14

36 270

2 591

39 st

Luleå

21

76 100

3 624

28 st

Kalmar

19

65 780

3 462

29 st

* Boenden kan ha olika antal platser, totalt på Gotland finns 566 platser fördelat på 15 boenden.

2.2.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

De särskilda boenden är placerade runt hela Gotland, vilket
innebär att en mycket stor del av befolkningen har god tillgänglighet, 99,1-99,4 procent (i praktiken alla) har tillgång till
särskilt boende inom 45-60 minuter med bil.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är också förhållandevis
hög. 78,5 procent av befolkningen når ett äldreboende inom
45 minuter med buss. Det enda särskilda boendet, som inte
nås med buss eftersom orten saknar bussförbindelse, är Hattstugan i När. Ett demensboende där regionen ha ramavtal för
enstaka platser.
För LSS-boenden är närheten till service, både kommunal/
regional och kommersiell, viktig eftersom deras möjlighet att
själv transportera sig är begränsad.
I ansökningar och utredningar märks det att de flesta önskemålen om boendets placering
handlar om särskilt boende i framför allt Visby, men även i Hemse och till viss del också i
Slite. Orsaken tros vara att många äldre har anhöriga som bor eller arbetar i någon av dessa
orter eller så bor de anhöriga på fastlandet, vilket också påverkar deras val.
2.2.3

Kompetensförsörjning

Utifrån erfarenheten med att få flera sökanden till de utannonserade tjänsterna kan slutsatserna dras att ju närmare Visby, desto lättare är det att få ansökningar. Inom hemtjänsten är
prognosen ett ökat behov av bemanning, vilket kan bli en utmaning för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.2.4

Prognos

Befolkningsprognosen visar att år 2025 är lär den största ökningen av medborgare, både
procentuellt och antalsmässigt, ske i Visby. Detta sammantaget att fler anhöriga troligen
också bor i Visby med omnejd, alternativt önskar närhet till kommunikationsmöjligheterna
från fastlandet, är det största behovet på sikt att skapa boendemöjligheter i Visby.
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Tabell 19: Befolkningstillväxten i åldersgrupperna från 65 år
Upptagningsområde

65-75 år

76 år-

Totalt antal i

Ökning från

Procentuell ök-

(år 2025)

(år 2025)

ålder >65 år

2015

ning från 2015

Visby

3 933

3 916

7 849

+1 494

23,5

Hemse/Sudret

1 269

1 328

2 597

+362

16,2

Slite

732

684

1 416

+236

20,0

Fårösund

618

553

1 171

+165

16,4

Roma

836

838

1 674

+254

17,9

Klintehamn

615

575

1 190

+210

21,4

8 003

7 894

15 897

2 721

20,7

- ökning

Totalt

Enligt prognosen behövs drygt ytterligare 200 platser/lägenheter för att klara behovet till år 2025.

2.2.5






Ökade antalet äldre, framförallt i Visbyområdet.
Fler äldre har större behov av hälso- och sjukvårdinsatser.
Stort behov av personal inom de kommande åren, eftersom prognosen förutspår
fler äldre med mer behov av äldreomsorg.
Svårighet att uppfylla önskemål om boende när flertalet brukare och deras anhöriga
önskar boende i Visby.
Svårighet att rekrytera kompetent och behörig personal, speciellt utanför Visby.
2.2.6
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Utmaningar för äldreomsorgen

Slutsatser

Fler äldre både i antal och i livslängd. Dessa kräver mer personal. Andelen äldre
(över 76 år) förväntas öka fram till år 2025 med 2 500 personer jämfört med 2015,
vilket är en större ökning än resten av riket.
Kvaliteten inom särskilt boende på Gotland ligger i nivå med riket eller något över,
trots en lägre kostnad för verksamheten.
Mindre enheter har större svårighet att få ekonomin att gå ihop. Det krävs minst
trettio platser för att få ekonomisk bärighet i den kommunala verksamheten.
Svårighet att rekrytera både personal och boende (trots boendeanvisning) till särskilt boende utanför Visby.
Äldre väljer inte vilken placering de får, risken är att man känner sig ensam om det
är långt (och svårt för) anhöriga att ta sig till boendet.
Tillgängligheten är viktig för anhöriga (maka/make/barn) och boende på LSS, eftersom det kan vara begränsad möjlighet att själv transportera sig. Då är kollektivtrafiken eller färdtjänst det enda möjliga transportmedlet. Saknas kollektivtrafikanslutning är det färdtjänst som är alternativet, vilket kan innebära ökade kostnader.
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2.3
Vårdcentral och trygghetspunkt
I november 2013 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att med patientperspektivet som utgångspunkten ta fram den framtida organisationsstrukturen för hälsooch sjukvården på Gotland. En struktur där det ska uppnås långsiktig balans mellan verksamhet och ekonomi. Denna kallas nedan Struktur 2015.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är som så många andra serviceslag en viktig förutsättning för möjligheterna till att bo och verka i alla delar av landet. Såväl lokalisering av
vårdcentraler som vårdens innehåll och kvalitet, påverkas dock av den ekonomiska situationen i många kommuner och landsting. God geografisk tillgänglighet till ett sjukhus eller
en vårdcentral innebär därför inte med automatik att en person kan få all den vård som
efterfrågas vid den tidpunkt den efterfrågas. Detta resonemang har tagits hänsyn till i Struktur 2015.
Ett av ledorden i strukturutredningen var trygghet. En del i trygghet för befolkningen är att
ha nära till den vård man ofta behöver. Medborgarnas önskan om att ha tillgång till vård
nära uttrycktes på olika sätt under strukturutredningen.
Nationella analyser har under de senaste åren dragit följande slutsatser29:
 Ökad åldrande befolkning kräver mer vårdinsatser.
 Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar inom både finansieringen och
rekrytering.
2.3.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det sex vårdcentraler, varav två i privat regi. Dessa finns i Visby, Hemse
och Slite. Klintehamn vårdcentral är inte en egen verksamhet utan är en filial kopplad till
Hemse. Det är politiska beslut som har lett till att vårdcentraler utanför centralorten Visby
ska vara placerade i Hemse och i Slite.
Totalt är 90 procent av alla gotlänningar listade på någon vårdcentral. Knappt 65 procent
har valt/är listade till någon av de fyra vårdcentralerna i Visby. Antal listade per vårdcentral bör vara mellan 7 - 9 000 personer för att enheten ska kunna bära sina kostnader30.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Vid jämförelse med standardkostnaden, det vill säga vad hälso- och sjukvården borde kosta
på Gotland utifrån de gotländska förutsättningarna, kostar den gotländska vården, exklusive tandvård, 2 086 kronor mer per invånare än vad standardkostnaden anger. En bidragande orsak är ö-läget som gör det omöjligt att fördela patienter inom exempelvis akutsjukvård
och förlossning till andra lasarett.
Jämförs nettokostnaden för den gotländska vården, dels totalt inklusive tandvård, dels utifrån tre specifika områden är vården dyrare på Gotland, förutom när det gäller primärvården31.

29.
30.
31.

Den ljusnande framtiden är vård – utredning från regeringskansliet 2010
Struktur 2015 – strukturutredning kring Gotlands hälso- och sjukvård
Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall
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Tabell 20: Jämförelse med nettokostnader mellan olika landsting
Nettokostnad, kr/inv

Hälso- o sjukvård

Specialiserad

totalt, inkl läke-

somatisk

medel

vård exkl

(parantes visar relationen till
vägt medel)

Primärvård

Specialiserad
psykiatrisk vård

läkemedel

Region Gotland

28 280 (1,15)

15 856 (1,20)

3 816 (0,92)

2 265 (1,05)

Liknande landsting

26 155 (1,06)

14 604 (1,10)

4 330 (1,04)

2 065 (0,96)

Alla landsting, vägt medel

24 563 (1,00)

13 239 (1,00)

4 150 (1,00)

2 162 (1,00)

En förklaring till de lägre kostnaderna för primärvården kan vara hur vården på Gotland är
organiserad, då delar av uppdraget som i andra landsting ligger på primärvården på grund
av Gotlands litenhet är organiserat närmare specialistvården exempelvis akutmottagning
under kvällar, nätter och helger.
2.3.1.1
Kvalitet inom vårdcentral och trygghetspunkt
Enligt socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
skall vårdgivaren ansvara för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska också vara ett stöd till att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt ange hur uppgifterna i arbetet med
kvalitetsarbetet är fördelade i verksamheten.
Områden som lyfts fram som viktiga förutsättningar för god vård är:
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 säker hälso- och sjukvård
 individanpassad hälso- och sjukvård
 effektiv hälso- och sjukvård
 jämlik hälso- och sjukvård
 hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Dessa delar mäts via olika mätningar, ett av dessa är Vårdbarometern som är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till
hälso- och sjukvårdsfrågor.
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Tabell 21: Resultat från den årliga Vårdbarometern32
Fråga

Svarsalternativ

2013

2014

2015

Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver.

Instämmer helt eller delvis

80%

82%

83%

I mitt landsting/region är väntetider till besök på
vårdcentral/motsvarande rimliga.

Instämmer helt eller delvis

73%

70%

70%

I mitt landsting är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga.

Instämmer helt eller delvis

56%

58%

54%

Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

64%

69%

67%

Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i
ditt landsting/region?
Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och
sjukvården i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

75%

79%

78%

Mycket stort eller ganska stort

60%

66%

64%

32.

Årsrapport 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Resultatet visar att det är en förhållandevis jämn kvalitet i medborgarnas bedömning av den
gotländska vården sett utifrån de tre senaste årens mätning.
2.3.1.2
Jämförelse med andra
Tabell 22: Jämförelse med olika landstings resultat kring tillgänglighet och patientkvalitet (KOLADA)
Kvalitet i hälso-

Tillgänglighet-

Tillgänglighet-

Stort förtroen-

Stort förtro-

Patientupplevd

och sjukvården

medborgare

primärvården

de för vård-

ende för sjuk-

kvalitet i pri-

central

huset

(i procent)

märvården
(helhetsintryck)

Region Gotland

83

82

67

78

80

Västernorrland

73

84

59

60

79

Jämtland

70

80

59

69

79

Kalmar

83

88

70

81

86

Blekinge

78

84

63

69

83

Gotland ligger i nivå med de valda jämförelselandstingen/länen när det gäller upplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården.
Tabell 23: Antal vårdbesök hos läkare alternativt andra personalkategorier33
Antal per 1 000

Summa lä-

Summa övri-

Totalt antal

karbesök

ga besök

besök

Region Gotland

2 958

3 955

6 913

Kalmar

2 693

3 738

6 431

Blekinge

2 509

3 900

6 409

Västernorrland

2 282

3 682

5 964

Dalarna

2 377

3 502

5 879

Jämtland

2 179

3 389

5 568

2 873

4 040

6 913

invånare 2015

Riket

Enligt sammanställningen ovan visar siffrorna att gotlänningarna har fler besök hos läkare
eller annan vårdgivande personalkategori än vad de valda jämförelselänen
Tabell 24: Jämförelse avstånd till närmaste vårdcentral med bil34
Antal vård-
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Mellan

Mellan

Antal vård-

Befolknings-

centraler per

Procent av

<5

5 och 10

10 och

> 30

centraler i

mängd

100 000

befolkningen

min

min

30 min

min

länet

(2015)

invånare

Region Gotland*

57,4

18,3

23,3

1,0

7/6

57 400

12/10

Jämtland

64,8

13,3

19,1

2,9

25

127 400

20

Dalarna

65,3

21,2

13,0

0,6

28

281 000

10

Kalmar

68,3

17,0

14,7

0,0

38

237 700

16

Riket

66,0

20,6

12,8

0,5

1 150

9 851 00

12

* På Gotland finns det sex vårdcentraler, varav två är i privat regi. Det finns också en vårdcentral i Klintehamn som är en filial till Hemse vårdcentral, därav antalet 7 i tabellen ovan.
33.
34.

Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 – SKL
Enligt regionfakta.com som baseras på Tillväxtverkets befolkningsmängd 2014 samt Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 - SKL
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På Gotland har en större andel av befolkningen något längre till en vårdcentral än vad som
gäller för de valda landstingen/länen. Det är dock fler procentuellt sett i Jämtlands län som
har längre än 30 minuter till en vårdcentral. I denna sammanställning har inte hänsyn tagits
till, de på Gotland inrättade, trygghetspunkterna, vilka bidrar till att fler når en enklare vårdinrättning snabbare.
Sett utifrån antalet vårdcentraler så har Gotland förhållandevis få, även om filialen i Klintehamn tas med. Beräknat på 100 000 invånare skulle Gotland ha 12 (eller 10,5 om inte vårdcentralen i Klintehamn räknas). Det är jämförbart med både riket och flera av de valda
landstingen.
2.3.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
Till följd av den relativt decentraliserade strukturen är tillgängligheten hög. 96,7 procent av befolkningen når en eller flera vårdcentraler inom 30 minuter med bil35. Inom 45 minuter är tillgängligheten hela 98,6 procent.
Vårdcentraler är ett serviceutbud där tillgängligheten med kollektivtrafik kan sägas vara särskilt viktig. Här visar analysen att tillgängligheten med buss är ungefär i nivå som de andra serviceslagen. 73,2 procent av befolkningen når en eller flera vårdcentraler
inom 30 minuter och 76,9 procent inom 45 minuter.
Snittet för riket är att 99,5 procent av alla svenskar når en vårdcentral inom 30 minuter med bil32. På Gotland är motsvarande
andel cirka 99 procent (om Klintehamn räknas med).
På Fårö, Östergarnslandet och Storsudret, där avståndet är längre och tillgänglighet med
buss sämre finns däremot trygghetspunkter att tillgå. Målet med trygghetspunkterna är
bland annat att öka tryggheten för patienterna på landsbygden så att man slipper långa resor för enklare åtgärder.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

En alternativ lösning för transport för de som uppsöker vårdscentralerna är sjukresor eller
färdtjänst. Dessa färdsätt jämställs med att använda bil som transportmedel i tillgänglighetsanalysen.
2.3.3 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning och nationella krav är viktiga faktorer för att bygga en hållbar verksamhet för framtiden. Gotland kan inte alltid besluta om vad som ska erbjuda lokalt eller
inte. Under de senaste åren har stora svårigheter uppstått, på Gotland liksom nationellt, att
rekrytera vissa yrkesgrupper, exempelvis allmänläkare. Generellt gäller extra svårigheter att
rekrytera till små enheter.
2.3.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att år 2025 lär den största ökningen av medborgare över 65 år
ske i mellersta delen av ön, då främst i Visby.

35.

Serviceutbud på Gotland – SWECO
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Tabell: 25: Befolkningsökning enligt prognosen för år 2025
Upptagningsområde

0-5 år

6-18 år

19-64 år

- ökning 2025 (med år 2015)
Visby, inkl Roma
Slite, inkl Fårösund
Sudret, inkl Hemse och Klintehamn
Totalt
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65 år och

Ökning från

äldre

2015

2 509

5 834

21 759

9 970

+2 646

(2 341)

(5 137)

(21 651)

(8 297)

+7,0 %

452

1 040

4 194

2 779

+224

(439)

(997)

(4 459)

(2 346)

+2,7 %

640

1 460

5 798

3 957

+132

(627)

(1 390)

(6 309)

(3 398)

+1,1 %

3 601

8 334

31 751

16 706

60 392

+5,7 %

+10,8 %

-2,1 %

+19,0 %

+5,2 %

2.3.5 Utmaningar för sjukvården
Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, samtidigt med den medicinsktekniska utvecklingen, driver på kostnadsutvecklingen. Digitaliseringen kan vara ett
sätt att lösa utmaningen.
Kompetensförsörjning generellt.
Kompetensförsörjning kopplat till ökat behov av specialisering inom flera yrkeskategorier.
En primärvård med nationellt uppdrag som första linjens hälso- och sjukvård samt
ett utökat uppdrag att vara patientens sammanhållande länk i alltmer specialiserad
sjukvård.
Följa med i den nationella utvecklingen av digitala tjänster.
Utarbeta digitala lösningar lokalt och i samarbete med andra vårdgivare för att tillhandahålla en god vård till god kvalitet på Gotland.
2.3.6 Slutsatser
Demografisk och medicinskteknisk utveckling innebar att både själva uppdraget
och uppdragets förutsättningar håller på att förändras för hälso- och sjukvården,
det görs allt mer för allt fler.
Framtiden kommer att ställa krav på nya arbetssätt/lösningar inom sjukvården exempelvis genom digitalisering.
Ö -läget begränsar samarbetsmöjligheterna inom exempelvis akutvård och förlossning.
För små enheter är utmaningarna ännu större.
Tillgänglighet till en vårdinrättning på Gotland är jämförbar med de nationella, och
tillgängligheten ökar ännu mer om trygghetspunkterna inkluderas.
Det är en bra patientupplevd kvalitet på Gotland.
Gotlänningarna är mer benägna att söka vård än vissa av de jämförda landstingen,
och visbybon är mer benägen att söka sig till akutvården än gotlänningarna i gemen.
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2.4
Kultur och fritid
Merparten av verksamheten inom det som kallas kultur och fritid är inte lagstadgat, vilket
gör det svårt att jämföra kommuner med varandra inom området då ambitionsnivån är
olika med hänsyn till det frivilliga åtagandet.
En annan faktor som gör jämförelser svåra är att kulturverksamhet även finns inom landstingen och inom regioner, vilket inte redovisas av kommunerna. Gotland är unikt som kan
samla både landstingsuppdraget och det kommunala uppdraget i samma organisation. Exempel på det är Almedalsbiblioteket, som är det enda i sitt slag med tre ansvarsområden:




Universitetsbibliotek
Länsbibliotek
Folkbibliotek

2.4.1 Kostnad och antal
Kostnaderna i landstingen avser bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek samt
länsmuseer och bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trots detta
finns ett värde i att veta hur kostnaderna inom området ändå ser ut jämfört med övriga
kommuner.
Tabell 26: Nettokostnad för kultur- och fritidsverksamhet
Gotland

Turism- och besöksnäringskommuner

Riket, inkl
landsting för kultur

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv

1 384

1 119

1 464

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv

1 272

1 335

1 388

Gotland har över tid följt rikets genomsnitt när det gäller kulturverksamhet. Ö-läget kan
spela in vad gäller kostnadsnivån inom kulturverksamheten, eftersom det innebär svårigheter i samarbete över gränserna. Andra kommuner och län kan samarbeta kring delar inom
länskultur och biblioteksverksamhet, vilket Gotland inte kan. Ett exempel på detta är Gotlandsmusiken.
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Delar av kulturkostnaderna ersätts av årliga statliga och regionala bidrag36. För Gotlands del
innebär detta ett statligt bidrag på 391 kronor per invånare för 2014, vilket nationellt sett är
det högsta. Snittet för riket 2014 är drygt 150 kronor per invånare. Det regionala stödet för
kulturen ligger vid samma period på 328 kronor per invånare, jämfört med snittet för riket
som är knappt 240 kronor.
När det gäller fritidsverksamhet ligger nettokostnaden per invånare något under genomsnittet, men med en relativt stor ökning för 2015. Det beror troligen på den nya arenahallen. Trots denna satsning är nettokostnaden för fritidsverksamhet något lägre än riksgenomsnittet.

36.

Kulturverksamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
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2.4.1.1

Jämförelse med andra

Tabell 27: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Bibliotek
Antal bib-

Antal in-

Km2/

Andel

Fysiska

Netto-

Kostnad i

liotek*

vånare*/

bibliotek

boende i

besök*/

kostnad per

förhållande

centralort

invånare

invånare*

till riket

bibliotek**
Gotland

12

4 785

267

40 %

7,8

632

1,51

Norrtälje

11

5 375

191

30 %

5,7

399

0,95

Östersund

4

15 270

625

72 %

5,3

420

1,00

Västervik

5

7 255

406

58 %

3,8

405

0,97

Luleå

8

9 510

281

61 %

5,4

485

1,16

11

5 975

87

60 %

5,9

437

1,04

1 281

7 690

349

6,7

419

1,00

Kalmar
Hela riket

* Antal invånare/bibliotek har en avrundningsdifferens på ett par invånare.
** Inklusive bokbussar

Både Gotland och Norrtälje ligger över riksgenomsnittet när det gäller antal km2/bibliotek
och även antal invånare per bibliotek. Norrtälje driver dock sin verksamhet 14 procent
billigare än riksgenomsnittet, jämfört med Gotland som har en verksamhet som kostar 51
procent mer än rikets37.
Tabell 28: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Ungdomsgårdar
Antal ung-

Folkmängd

Personer/

Km2/ung-

Nettokostnad/

Nettokostnad/

doms-

(13 – 19 år)

ungdoms

domsgård

öppen timme

invånare

gårdar

Gotland
Nackanätverket*

-gård

(13-19 år)

6

3 998

666

533

2 238

3 770

38

34 973

920

184

2 091

2 418

* Nackanätverket består av ungdomsgårdsverksamhet i följande kommuner: Gotland, Nacka, Tyresö, Haninge, Mjölby och Jönköping
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Nackanätverket definierar vad en ungdomsgård är för något. För att få räknas som en ungdomsgård så ska bland annat antalet öppna timmar överstiga en viss nivå och målgruppen
också vara definierad. Det betyder att på Gotland är det sex gårdar av de åtta som finns,
som uppfyller de nationella kraven och därmed tas med i analysen.
På Gotland är det endast 666 ungdomar i åldern 13-19 år per ungdomsgård i förhållande till
snittet i Nackanätverket, som har 920 ungdomar per gård. Avstånden till ungdomsgårdarna
på Gotland är mycket längre än de som finns i nätverket, vilket till största del beror på de
geografiska förutsättningarna. Nettokostnaden per öppen timme är 7 procent högre på
Gotland än i nätverket och kostnaden per invånare i åldern 13-19 år är 56 procent högre på
Gotland.
Andelen tjejer och killar som besöker ungdomsgårdarna har under de senaste åren varit
med fördelningen 42 procent tjejer och 58 procent killar.
37.
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Tabell 29: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet - Badhus och simhall
Antal bad-

Invånare/

hus*

bad

Km2/bad

Boende i

Antal

Invånare/

Km2/

centralort

ishallar

ishall

ishall

Gotland

3

19 133

1 067

40 %

3

19 133

Norrtälje

3

19 700

700

30 %

3

19 700

700

Luleå

3

25 367

750

61 %

2

38 050

1 125

Östersund**

4

15 325

625

72 %

2

30 650

1 250

Västervik**

1

36 270

2 030

58 %

1

36 270

2 030

1

65 780

960

60 %

1

65 780

960

470

20 739

957

358

27 227

1 257

Kalmar**
Riket

1 067

* Endast kommunala/kommunalt finansierade badhus med inomhusbad
** Kommunal/kommunalt finansierade äventyrsbad. Kalmar kommun är på gång att bygga ytterligare en badanläggning.

Med tre bad, varav ett som regionen hyr av en privat aktör under terminerna, och lika
många ishallar ligger Gotland klart över snittet vad gäller antalet invånare per anläggning,
framför allt vad gäller tillgång till ishallar per invånare. Skulle samma nivå gälla för antal
invånare per ishall som för riket i sin helhet så skulle det vara lämpligt med två ishallar. Vid
jämförelse med andra kommuner gällande badhus är inte skillnaden så stor, däremot har
flera kommuner valt att satsa på större äventyrsbad.
Sätts den gotländska tillgången på ishallar och badhus i relation med placering, innebär det
att drygt 50 procent av gotlänningarna, vilka bor i Visby med omnejd, delar på ett badhus
och en ishall. Resterande 49 procent delar på två ishallar och två bad.
Tabell 30: Tillgång till serviceutbud utifrån antal invånare per enhet
Även om det endast skulle finnas två ishallar på Gotland, skulle andelen invånare per
ishall ändå vara i stort sett i nivå med riket
- 28 700 personer per ishall jämfört med
27 227 personer som är snittet för riket.
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2.4.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.4.2.1
Bibliotek
Tillgängligheten med bil till de tolv biblioteken är mycket god. 98,6
procent av befolkningen har tillgång till ett/flera bibliotek inom 30
minuter och 99,4 procent inom 45 minuter. Även tillgänglighet med
kollektivtrafik är förhållandevis hög. 76,7 procent av befolkningen når
ett/flera bibliotek inom 30 minuter, 78,3 procent inom 45 minuter.
Av kartan för kollektivtrafik kan konstateras att betydande delar av
Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar tillgänglighet till bibliotek med buss. I dessa områden erbjuds i stället
service genom bokbussen, som besöker hållplatser, skolor, förskolor,
andra institutioner och dagbarnvårdare på tidtabell. Skulle även detta
utbud ha räknats med i analysen, hade tillgängligheten med busstrafik
varit ännu högre på öns mer perifera delar.
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2.4.2.2
Ishallar
Den geografiskt goda spridningen av de nuvarande tre ishallarna gör
att befolkningens tillgänglighet är mycket hög. 98,3 procent når en
ishall inom 45 minuter och 99,3 procent inom 60 minuter med bil.
Sett till yttäckningen så når nästan hela ön en hall inom 45 minuter,
bortsett från Fårö som till följd av färjerestiden har något lägre tillgänglighet (dock inom 60 minuter med bil).
Med kollektivtrafik har 74,6 procent av befolkningen tillgång till ishall
inom 45 minuter. Inom 60 minuters restid når 78,1 procent av befolkningen. Tillgängligheten är således god, även om delar av Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar reguljär
trafik.
2.4.2.3
Badhus
Kartan till höger visar att tillgängligheten med buss och bil är i storleksordningen lika hög som till flera andra serviceutbud. Med bil når
99 procent av befolkningen ett badhus inom 45 minuter och inom 60
minuter är andelen 99,4 procent.
Med kollektivtrafik når 76,9 procent av befolkningen ett badhus inom
45 minuter. Inom 60 minuter är motsvarande siffra 78,3 procent av
befolkningen. Här kan noteras att Östergarnslandet fått något lägre
tillgänglighet (45-60 minuter) med buss, till följd av stängningen av
Roma badhus.
2.4.2.4
Ungdomsgårdar
För ungdomsgårdar har tillgängligheten med cykel (det primära färdsättet) valts att analysera samt med buss. Kartan visar att 56,9 procent
av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 70,3 procent inom 30 minuter med cykel.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten högre, 66,3 procent av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 75,4 procent inom
30 minuter.
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I detta sammanhang är yttäckningen i kartorna särskilt intressanta, för
även om merparten av befolkningen har tillgänglighet inom 30 minuter med cykel alternativt buss, finns på Gotland mycket stora områden
(merparten av ön faktiskt) där de ungdomar som där bor, helt saknar
tillgång till ungdomsgårdar i regional regi.
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2.4.3 Kompetensförsörjning
Svårighet finns att rekrytera utbildad personal till såväl ungdomsgårdarna som
till baden och biblioteken. För den första gruppen är utmaningen att behålla utbildad personal då det finns andra verksamheter som denna grupp kan söka sig till inom den regionala världen (exempelvis Haimaboende). Inom baden och biblioteken är utmaningen att hitta
personal med rätt kompetens.
2.4.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att de upptagningsområdena som är i Visby (norr och söder)
kommer andelen ungdomar att öka mest, därefter är det Roma som beräknas stå för den
största ökningen i gruppen med personer, som kan besöka ungdomsgårdarna.
I gruppen 19-24 år, som främst ses som idrottsutövare visar prognosen att det blir en
minskning över hela Gotland. Det som dock kan påverka behovet av utbud för denna
grupp är att antalet studenter vid Uppsala Universitet Campus Gotland förväntas öka med
närmare 500 personer under denna tidsperiod, vilka högst troligen kommer att bo i Visby
med omnejd.
Även gruppen med äldre, främst yngre äldre, det vill säga personer i åldersgruppen 65 till
75 år kommer också att öka. Dessa ses som viktiga besökare till främst badhus, men också
bibliotek, och då den största ökningen blir i Visby blir troligen behovet av tider i badhus
mest markant där.
Tabell 31: Befolkningsprognos i åldrarna 13-18 år och 19-24 år.
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Upptagnings-

13-18 år

13 -18 år

område

2015

2025

Visby

Förändring

19-24 år

19-24 år

2015

2025

Förändring

1 924

2 194

+270

2 544

2 471

-73

Hemse/Sudret

416

438

+22

550

445

-105

Slite

294

299

+5

302

273

-29

Fårösund

167

192

+25

208

170

-38

Roma

393

473

+80

467

412

-55

Klintehamn

231

248

+17

253

210

-43
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2.4.5 Utmaningar för kultur och fritidsverksamheten
Merparten av verksamheten är inte lagstadgade och samtidigt politisk, vilket kräver
en god kunskap om verksamhetens betydelse för helheten inom regionen, för samhällsbyggandet, tilliten/demokratiprocessen, folkhälsan, med mera.
Brukarna av exempelvis hallar/anläggningar vill lösa bokningarna själv, helst direkt
via nätet, vilket kräver nya digitala lösningar .
Solbergabadet är bokat av förenings- och skolbad, vilket minskar tillgängligheten
för allmänheten, enligt senaste brukarenkät. Detta är en utmaning för verksamheten
utifrån möjligheten att styra över till de andra baden.
Svårighet för besökare på ungdomsgårdarna att ta sig från hemskolan till närmaste
ungdomsgård. Finns inte tillräckligt med kollektivtrafik, bussarna går inte i ”rätt”
riktning under kvällstid.
Svårighet att rekrytera utbildad personal inom verksamheterna bad, bibliotek och
ungdomsgård, utifrån utbud, löneläge och attraktivitet i yrket.
2.4.6 Slutsatser
Finns också brister i anläggningarna, både i Visby och på landet, utifrån ålder, slitage och ej genomförda investeringar. Undermålig investering/renovering av vissa
anläggningar kommer att kräva åtgärder inom kort (exempelvis Solbergabadet).
Fåtal unika besökare/användare av vissa anläggningar, främst utanför Visby. För de
hallar och planer som finns i Visby räcker inte tiderna till för det behov som finns.
Sett nationellt är det gott om bad, fotbollsplaner och ishallar, även om dessa inte är
placerade inom de områden som användarna finns och önskar.
Föreningar utanför Visby har svårare att fylla lag än vad de föreningar som finns i
Visby med omnejd har.
Biblioteksbesökaren kräver mer än bara ut/inlåning, vilket inneburit att uppdraget
som utförs av biblioteken är i ständig förändring. Uppdraget liknar mer en digital
lots som hjälper besökaren. Även användandet av biblioteket som lokal har förändrats. Det går mer mot att vara en central mötesplats. Detta kräver utveckling av
både resurser och lokaler.
Andelen unga personer (6 till 19 år) kommer främst att öka i Visby med omnejd,
det innebär ännu högre tryck på de anläggningar som finns idag.
Kollektivtrafik som transportmedel är viktig både för målgruppen unga, men även
för äldre (både idrott och kultur inklusive bibliotek).
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3. Befolkningsprognos
Gotland står inför samma utmaning som så många andra kommuner, med en åldrande
befolkning enligt den prognos som Statisticon tar fram för kommande 10-årsperiod.
Det är dock en ökning även i barn i förskola, skola och gymnasium. Samt i den (vanligtvis)
familjebildande åldern 26 till 35 år. I Visby spås samtliga åldersgrupper öka. I de övriga
områdena (utifrån skolans upptagningsområde) är det främst i de högre åldrarna som andelen boende kommer att öka. Störst tapp antalsmässigt bland yrkesverksamma i åldern 20
till 64 år förutspås bli på Sudret.
Tabell 32: Befolkningsprognos per upptagningsområde och åldersgrupp38.
Upptagnings-

0-5 år

6-15 år

16 -19 år

20-64 år

65-75 år

76 år-

Totalt

203

472

19

7

197

389

233

1261

2 755

-38

-506

50

312

+/-

-156

-4

13

-169

0

236

76

område
Visby
Hemse/Sudret
Slite
Fårösund

9

28

16

-111

-34

199

107

Roma

23

23

32

-170

-38

289

159

Klintehamn

-7

30

10

-78

5

202

162

247

556

230

-645

216

2 499

3 103

Totalt

Tabell 33: Befolkningsprognos fördelat på kön och åldersgrupp38.
Ålder

0-5

6-9

10-12

13-15

16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

år

år

år

år

år

år

år

år

år

100 år

Kvinna

1 750

1 209

869

987

942

1 894

6 210

7 709

5 929

2 826

Man

1 850

1 323

1 016

988

999

2 087

6 464

7 387

5 756

2 196

Kön

Utifrån prognosen är det en övervikt av pojkar/män upp till åldersgruppen 25-44 år, därefter är det större andel kvinnor bland gotlänningarna. Mest märkbart är detta i den äldsta
åldersgruppen.
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4. Tillgänglighet – i teori och praktik
En centralortsteori utvecklad av Walter Christaller 1933 utgår från att varor och tjänster har
en viss räckvidd och olika stort kundunderlag, vilket påverkar orters storlek och distribution. Centralorter är de orter som har ett stort utbud av varor och tjänster och på så sätt
kan försörja ett stort kundunderlag. När räckvidden är nådd för en centralort tar ett annan vid. Mellan centralorterna finns mindre lokala centrum med ett mindre utbud av varor
och tjänster med en kortare räckvidd. Denna teori är en utgångspunkt för strategin.
Sverige är det land inom EU som har haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005.
Urbaniseringsprocessen pågår i hela landet. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter
och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen.
38.

Prognos 2016-2025 Region Gotland - Statisticon
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Gränsen mellan stad och land var tidigare skarp. Där staden slutade, började landsbygden.
Nu har städernas inflytande trängt ut i den omgivande landsbygden, främst genom bilismens utveckling och möjligheterna att resa allt längre mellan bostad och arbete. Man talar
om landsbygdens urbanisering. Människor kan bo på landet men arbeta i staden.
En del urbana verksamheter flyttar ut på landet. Många nya småorter har bildats nära större
städer men också i äldre bebyggelsemiljöer. Byar omvandlas till småorter och tidigare fritidshusområden nära större städer omvandlas till permanentboende, i synnerhet sådana
som har tillgång till kollektivtrafik.
4.1
Tillgänglighet i dag
Tillgängligheten för gotlänningarna idag analyseras utifrån tre olika perspektiv. Första analysen utgår från Gotlands centralort – Visby. Den andra utgår från de orter som klassificeras som serviceorter nivå 2 i Vision Gotland 2025. I den tredje tillgänglighetsanalysen ingår
de orter som har en befolkning över 750 personer, vilket baseras på en geografisk teori om
centralorter.
4.1.1 Till och från Visby
Tillgänglighetsanalys utifrån förutsättningarna att befolkningen har tillgång till bil har gjorts
och den visar att ingen boende på Gotland har längre än max 80 minuters bilresa för att
komma till eller från Visby, räknat från Öster Centrum.
Visby är definierad som Gotlands primära centralort,
det är i Visby som det idag finns det bredaste utbudet
av kommunal/regional service. Så även av privata aktörer som bedriver service utifrån detta uppdrag, exempelvis vårdscentral och skola, tidigare även omsorg.
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I Visby finns det minst en utbudspunkt av de serviceområden som studerats i denna rapport, inklusive ett
fullt utrustat sjukhus med kapacitet att ta emot de besökare som årligen besöker ön.
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4.1.2

Till och från Visby, Hemse och Slite

Vision Gotland 2025 graderas serviceorterna i olika nivåer där centralorten Visby med all
tänkbar service ligger i nivå 1. Hemse och Slite i nivå 2 och resten i nivå 3. Därför utvidgas
denna analys även med Hemse och Slite.
Med dessa tre tätorter som utgångspunkter så visar tillgänglighetsanalysen att 98,3 procent av alla som bor på
Gotland når en av dessa orter inom 30 minuter med bil.
Om även närområdena till Slite och Hemse räknas med så
har dessa två orter i stort sett samma serviceutbud som i
Visby. De stora skillnaderna är att i Visby finns gymnasieutbud och akutsjukhus.
Det finns i dessa orter förskola, grundskola och fritidshem,
bibliotek, äldreboende, vårdcentral, ungdomsgård, ishall
och simhall. I Slite är det en restid på knappt 30 minuter
för att ta sig till Fårösund.

4.1.3

Till och från Visby, Hemse, Slite, Fårösund, Roma och
Klintehamn
Utvidgas antal orter ytterligare med de orter som har fler än 750 invånare så har i stort sett
alla som bor på Gotland (utom de sydligaste delarna av Storsudret) mindre än 30 minuter
till någon av dessa orter.
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I de områden som inte når någon av orterna inom 20 minuter eller mer finns det regional/kommunal service, men
med andra lösningar. Exempel på detta är trygghetspunkterna i samband med äldreboende i Katthammarsvik och
Burgsvik, samt bokbuss för områden som har långt till
bibliotek.
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4.1.4 Till och från Visby och Hemse
Ett annat sätt att se på tillgänglighet är att dela in Gotland i norr och söder. De två tätorterna blir då Visby på norr och Hemse i söder.
Utgår analysen från Visby och Hemse kan 94,8 procent av Gotlands befolkning nå någon av dessa tätorter inom 30 minuter med bil.
De, som framför allt, bor på Fårö har längst till någon
av tätorterna, Visby i det här fallet, och det handlar
om cirka 500 gotlänningar som har mer än 50 minuter
till det utbud som finns i Visby.
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Slutsatser som kan dras är:
 Inom 60 minuter med bil når 56 900 personer, vilket är närmare 99 procent av
samtliga gotlänningar Visby centrum.
 Inom 30 minuter med bil når nästan lika många gotlänningar (56 700 personer) någon av de tre orterna, Visby, Slite eller Hemse . Det betyder drygt 98 procent.
 Inom 30 minuter når 54 700 gotlänningar, vilket är närmare 95 procent av befolkningen, Visby eller Hemse.
 Även om flertalet av de större orterna är placerade på västra sidan, är inte avstånden i relation med många andra kommuner i Sverige speciellt långa.
 Gotland är en av de kommuner som har förhållandevis många boende utanför tätort, vilket ger en tätortsgrad på 62 procent.
4.2
Tillgänglighet och behov 2025
Utifrån den tillgänglighetsanalys som presenterades under våren 2015 dras följande slutsatser gällande tillgänglighet och behov 202539.

39.

Utdrag från SWECO:s rapport ”Serviceutbudet på Gotland”
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Barnen i åldersgrupperna 0-5 år respektive 6-15 år ökar under prognosperioden, vilket
innebär ett ökat behov av förskoleplatser och platser i grundskolan. Den höga tillgängligheten både sett till befolkningsantal och till yttäckning innebär att även framtida befolkning
kommer att ha tillgång till förskola och skola inom en rimlig restid.
Däremot kommer ytterligare platser i både grundskola
och förskola att krävas, antingen i befintliga skolor
eller i nybyggda, framförallt i Visby, eftersom det är
där ökningen av barn fram till år 2025 är störst, vilket
innebär ökat behovet av platser.
Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-19 år väntas
också öka. Även om i stort sett hela befolkningen
idag, liksom sannolikt även framöver, har tillgänglighet
till gymnasieskola med bil, kan det finnas anledning att
ytterligare belysa det på landsbygden primära färdmedlet för gymnasieelever, nämligen buss. Eftersom ökningen av ungdomar i denna ålder antalsmässigt sett
förväntas bli störst i Visbys och Romas upptagningsområden är det viktigt att framtidens busslinjenät täcker behovet.

Enligt prognosen kommer andelen unga i åldern 19-25 år att minska, men eftersom Uppsala universitet planerar att utöka antalet studenter som studerar på plats med närmare 500
till utifrån dagens antal, så lär detta påverka antalet personer i detta åldersintervall som faktiskt befinner sig på ön vid 2025. Även om inte alla är skrivna på Gotland och därmed ingår i statistiken, så kommer det att finnas behov av både bostäder, tillgängligt bibliotek och
andra serviceutbud.
Befolkningen i åldern 26-35 år, som förväntats vara i ”bygga-bo-åldern”, beräknas öka
med nära 12 procent till år 2025. I denna ålder, där många människor bildar familj, efterfrågas i högre grad större bostäder (särskilt småhus). Detta i sin tur ställer krav på en fungerande bostadsmarknad i allmänhet, och fungerande flyttkedja i synnerhet.
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De äldre ökar kraftigt i antal, de mellan 76-85 år ökar med 54,5 procent och de allra äldsta, äldre än 85 år, med 24,5 procent. Även ”yngre äldre” i åldern 66-75 år ökar något. Här
ligger den kanske största utmaningen i förändringen av Gotlands åldersstruktur. Ökningen
märks på hela ön, men är mest påtaglig i Visby. Sett nationellt så väntas Gotland ha en större ökning i dessa åldersgrupper procentuellt sett än vad resten av landet kommer att ha.
Den äldre befolkningen är vanligtvis hänvisad till kollektivtrafik för att nå olika typer av
samhällsservice i större utsträckning än övriga vuxna. Det ligger en utmaning i att säkerställa tillgång till grundläggande samhällsservice med kollektiva färdmedel. Fler äldre i kombination med ett kollektivtrafiknät som i framtiden inte svarar upp i tillräcklig grad, kan i sin
tur innebära ökade färdtjänstkostnader.
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5. Övergripande konklusioner och förutsättningar
5.1
Kostnad
Dagens kostnad är högre än både standardkostnad och faktiska kostnader hos jämförbara
kommuner i de flesta serviceområden. Gotland har många små enheter som inte är kostnadseffektiva. Detta är främst märkbart inom utbildningsområdet. En sammanslagning av
framför allt högstadier innebär att antalet resurser kan minskas eftersom denna verksamhet
är förhållandevis resurskrävande.
5.2
Kvalitet
Större enheter visar sig ha lättare att locka till medarbetare utifrån de krav som tjänsterna
ställer och bidrar även till en bättre kollegialt lärande och bättre arbetsmiljö. Större enheter
kan också erbjuda bättre kringresurser. Genom detta blir sårbarheten mindre och leveranskvalitet gentemot brukare och kund säkras.
Placeringen av ett serviceutbud har också visat sig ha betydelse på möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare, likväl som brukare. Utmaningarna finns inom framför allt
utbildningsområdet, äldreomsorg samt inom sjukvården och är mest märkbara för tjänster
utanför Visby.
5.3
Antal utbudspunkter
Antalet utbudspunkter är inom en del serviceområden fler än vad likvärdiga kommuner
erbjuder, tydligast märks detta inom fritids- och kulturområdet. Fler kommuner har under
de senaste åren beslutat lägga ned mindre skolenheter för att få dels ekonomi i verksamheten, dels kvalitet. Exempel på detta är Luleå, Norrtälje och Västervik, vilka alla tre ingår
som jämförelsekommuner i denna rapport.
5.4
Var gotlänningarna bor
Utifrån hur gotlänningarna valt att bosätta sig i dagsläget går det att identifiera ett antal större kluster, som kan antas bero på orsaker som definieras i
Christallers teori, men också urbaniseringsteorin om hur tätorter växer
samman. Det finns ett tydligt kluster runt Visby, dels norrut, men framförallt söder- och österut.
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Även runt Hemse finns det mindre orter som ligger inom en mils avstånd.
Bilden är inte lika klar på norra delen av ön, där finns ett par likvärdiga
områden, med viss övervikt för Slite med omnejd.
5.5
Skälig tillgänglighet i tid
Det finns inga nationella riktlinjer för tillgänglighet i avstånd eller i tid. Vidare kan konstateras att olika serviceslag kräver olika tillgänglighet. Tid, tillgänglighet och avstånd är också
beroende på var i landet man befinner. Exempelvis är det regionala och kommersiella serviceutbudet större i en storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket borde innebära att det är närmare och mer tillgängligt, men för många tar det ändå längre tid att ta sig
dit med tanke på trafik.
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Ett förslag till definition på skälig tid till något av de mer frekvent använda serviceutbuden
helst inte ska vara mer än 20 minuter med bil och 45 minuter med kollektivtrafiken, dock
maximalt 30 minuter med bil och 60 minuter med kollektivtrafik.
Utifrån denna definition att nå ett serviceutbud inom 20 minuter med bil respektive 45
minuter med buss, så når 97,1 procent av alla gotlänningar någon av tätorterna med mer än
750 invånare via bil och uppskattningsvis drygt 78 procent med kollektivtrafik.
Ett liknande resonemang utifrån denna definition ger att 90,5 procent av alla gotlänningar
når någon av tätorterna Visby, Slite eller Hemse med bil inom 20 minuter och cirka 75 procent med kollektivtrafik inom 45 minuter.
Detta kan sättas i relation till den övre gräns på 60 minuter som är satt för hur länge ett
barn från förskoleklass till nionde klass ska åka skolskjuts. Används detta riktmärke kan
98,6 procent av alla gotlänningar nå Visby med bil och närmare 75 procent med kollektivtrafik.
Det finns områden där tillgängligheten inte är lika god som för majoriteten av gotlänningarna. De områden som måste beaktas särskild med tanke på tillgängligheten är Fårö, Östergarnslandet och södra delen av Sudret (Storsudret).
5.6
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet har tre målområden (två under perspektivet Samhälle
och ett under perspektivet Verksamhet) varit vägledande i arbetet. Dessa är:
Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Med hänsyn till dagens ekonomiska situation och den framtida bistra prognosen måste
åtgärder vidtas i serviceutbudet. Placering av framtida serviceutbud ska ta hänsyn till det
faktum att flertalet väljer att bosätta sig i och kring Visby. Detta stärks även av befolkningsprognosen, som förutspår att de största ökningarna kommer att ske i Visby med omnejd.
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Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Med samma resonemang som ovan, plus det faktum att hitflyttande nya gotlänningar helst
vill bo i Visby, måste Visbys attraktionskraft behållas. Ett levande och attraktivt Visby skapar möjligheter för resten av ön. Lika viktigt är det att upprätthålla en servicenivå på landsbygden för att hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
Inom målområde Ekonomisk hållbarhet finns målen:
 Alla elever fullföljer gymnasiet (Samhälle)
 Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag (Verksamhet)
 Regionens materiella tillgångar ska vårdas (Verksamhet)
De ekonomiska förutsättningar bidrar till att se över verksamheterna och hur de bedrivs
idag för att inom en nära framtid effektivare använda skattekronan.
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Inom målområde Kvalitet finns målen:
 God kvalitet i omsorgen
 God kvalitet i skolan
 God kvalitet i vården
Det går idag inte att påvisa att den högre kostnaden i den gotländska skolverksamheten
leder till en högre kvalitet. Inte heller det motsatta förhållandet kan hittas, eftersom den
gotländska omsorgen är lika med eller bättre än andra kommuner, trots en lägre kostnad.
Målet med framtida serviceutbud är att behålla och eventuellt lyfta kvalitet så att denna är i
nivå med riket. Ett sätt är att skapa effektivare enheter med högre andel behörig personal.
5.7
Förutsättningar
För att behålla tillgängligheten i förslagen ovan finns det ett par förutsättningar som bidrar
till att skapa möjligheter för alla gotlänningar, oavsett om man har tillgång till egen bil eller
inte. Dessa är effektivare kollektivtrafik och användandet av digitala lösningar. Utifrån det
faktum att Gotland ligger i topp vad gäller möjlighet till att ansluta sig till fiber framförallt
på landsbygden är digitala lösningar inget som utesluter utan snarare inkluderar och därmed
ökar tillgängligheten.
5.7.1 Effektivare kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafiken på Gotland har legat på en relativt stabil nivå, detta trots en
produktionsminskning på 16 procent under perioden 2007-2010. Som jämförelsetal brukar
ibland påstigande/boende, användas. Denna siffra uppgår för Gotland, baserat på befolkningen 57 000 invånare och 1 165 000 årliga resor år 2010, till drygt 20. Detta en låg siffra
jämfört med riket i övrigt40.
Utifrån analyser kring var gotlänningen bor och arbetar finns det
tydliga mönster som visar att flertalet pendlar från socknarna in till
främst Visby, men även till de större tätorterna. Resandet med kollektivtrafiken enligt Trivecos rapport från 2012, är främst med de
linjer som trafikerar norra delen av ön med start i Fårösund, mellersta delen med Roma och Hemse samt södra delen med start i Klintehamn. 70 procent av alla resenärer inom kollektivtrafiken reser på
någon av dessa sträckor. Ett förslag är att se dessa sträckor som
grunden i stomnätet.
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I den kommande upphandlingen av kollektivtrafik och skolskjuts finns en inriktning mot
att använda detta stomnät mellan de större tätorterna och Visby för att på så sätt underlätta
och samordna både den vanliga kollektivtrafiken, men också skolskjuts och färdtjänst/sjukresor i den mån det går.
Det finns utmaningar men även stor potential i samordning av trafik. Samordningen kan
avse både själva trafikutbudet, där en linje kan lösa flera uppgifter, men också genom att
påverka efterfrågan i form av anpassade skoltider. Speciellt gäller detta för gymnasiet och
friskolor där det idag inte skett någon anpassning. Att anpassa den vanliga kollektivtrafikens tidtabeller till skolorna bedöms också kunna minska behovet av särskilda skolskjutsar.
40.

Siffror hämtade från Triveco Traffics rapport ”Gotlands samordnade skolskjuts”
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Närtrafik kör idag två dagar i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Gotland är
indelad i tre områden; norra, mellersta och södra Gotland. Denna kan också samordnas
mer för att lösa transportbehovet för de som inte kan eller vill använda egen bil.
En samordning av färdtjänst, sjukresor och särskoleresor bedöms svårare då dessa resenärer ofta har speciella behov och färdtjänst- och sjukresorna ofta är mer spridda i tid och
rum. Däremot kan begränsningar införas gällande val av transportmedel för framför allt
sjukresor. Om det finns en möjlighet att åka kollektivt är det endast detta transportsätt som
ger ersättning.
5.7.2 Digitaliseringens möjligheter
Välfärdsteknologi ska ses som ett verktyg för att öka graden av trygghet, delaktighet och
självständighet i den offentliga verksamheten. Att använda teknologin inom exempelvis
äldreomsorg och sjukvärd kan öka tillgängligheten och stärka vårdtagarens hälsa och välmående.
En grundläggande förutsättning för välfärdsteknologi är en god infrastruktur. Gotland har
under ett par år varit i täten vad gäller antalet gotlänningar som kan ansluta sig till fiber,
vilket skapar stora möjligheter till att lösa flertalet tjänster på digital väg.
Därför bör den infrastruktur som finns på ön beaktas vid nybyggnation av exempelvis skolor, äldreboende och i andra offentliga fastigheter för att välfärdsteknologi ska kunna ingå
som en naturlig del i verksamheten.
I den gotländska regionala digitala agendan som antogs under 2015 finns sju strategiska
områden, dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad IT-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning

Huvudmålet under punkt 5 är:
Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassad och tillgänglig för alla.
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Och under punkten 7 är målet:
Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.
Den regionala digitala agendan är också en av utgångspunkterna i det fortsatta arbetet.
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6. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
DETTA KAPITEL SKA FÄRDIGSTÄLLAS EFTER REMISS OCH MÖTEN.
6.1
Inriktning för serviceutbudet
Region Gotlands serviceutbud ska:
•

•

•
•
•

vara anpassat till befintligt befolkningsunderlag och utvecklas mot prognostiserat befolkningsökning samt tillkommande servicebehov utifrån delårsboende och
besökare,
ha kundfokus och vara attraktivt för boende, presumtiva inflyttare, delårsboende
och besökare genom att tillhandahålla service med en god kvalitet och säkerställa en skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland,
hålla nere miljöbelastningen genom att bedrivas så nära invånarna som möjligt,
bedrivas effektivt i en ekonomiskt rationell struktur samt
utnyttja möjligheter till synergieffekter mellan olika serviceslag.
6.2

Geografisk struktur
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En eller flera kartor…

6.3

Kollektivtrafik

6.4

Digitalisering
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Bilaga 1:

Dokumentation

Fakta hämtad från:























Kostnadsjämförelser 2015 (oktober 2016) – författare Ulrika Jansson
Serviceutbudet på Gotland – SWECO
Kartor, avstånd och demografi – GIS
Samordning kollektivtrafik och skolskjuts- Trivector traffic 2013
Grundskolekvalitet.se
Revidering av plan för särskilt boende inom Region Gotland
Revidering av plan för personer med funktionsnedsättning inom Region Gotland
Struktur 2015, strukturutredning av Gotlands hälso- och sjukvård – Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Uppföljning av arbetet med ”Struktur 2015” – Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inflyttarens bild av Gotland 2014 – rapport av Per Ekman Tendenser
Befolkningsprognos 2016-2025 Region Gotland – Statisticon
Tätorter 2015 SCB - rapport av Karin Hedeklint MI 38 SM 1601
Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik 2015
Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner - SKL
2009
Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
Visby, Hemse, Slite och de övriga (serviceortsutredning), författare Göran Hallin
Kultursamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
Regionfakta.com - Avstånd till vårdcentraler i Sverige, Tillväxtverkets databas
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 – SKL
Regional Digital Agenda – Gotland
Skånsk restidstolerans och pendling - en studie av arbets- och utbildningsresor David Lindelöw och Robert Klingvall

Inspiration hämtad från:









Jordbruksverkets hemsida
Skolinspektionens hemsida
Walter Christallers teori om centralort och dess kluster
Värmlänningarna i rörelse, en studie i värmlänningarnas vardagsmobilitet – Möller
och Gottfridsson
Ana Gil Sóla, genusforskare vid Göteborgs universitet
RKA.nu – Nyckeltal och jämförelser
Lars Nilsson, Trogon Consulting AB

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Arbetsgrupper och informationsgivare:









Kvalitetsnätverket
Kommunikationsnätverket
Ekonominätverket
HR-nätverket
Nämndordförandegruppen
Koncernledningsgruppen
Arbetsgrupper inom/representanter från UAF, KFF, SOF, LK, TKF och HSF
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Bilaga 2:

Underlag för valda kommuner/landsting

Jämförelse/referenskommuner förslag (politiskt styre 2014-2018):
Befolkning

Centralort

Andel i %

Yta

Luleå
Östersund (S+MP+V)
Norrtälje (S+C+MP)
Västervik (S+C+MP)
Kalmar (S+C+V)

76 100
61 300
59 100
36 270
65 780

46 600
44 300
17 675
21 140
39 400

61%
72%
30%
58%
60%

2 250 km2
2 500 km2
2 100 km2
2 030 km2
960 km2

Gotland (S+MP+V)

57 400

23 670

41%

3 200 km2

(S+MP)

Bakomliggande orsak till val av referenskommun/region/landsting

Luleå

Har tagit beslut om en skolreform som innebär färre och större
skolor, ska genomföras inom kort. Årets tillväxtkommun 2015

Östersund

Har en del likheter med Gotland, främst utifrån turism.

Norrtälje

Stora likheter med Gotland utifrån både befolkningsmängd,
turism, deltidsboende och närheten till större städer.

Västervik

Har genomfört en lyckad skolnedläggning/förändring. Använde en bra och uppskattad dialogmetod (KO, KD och tjänstemän) inför beslut. Finns erfarenhet från denna i vår egen organisation.

Kalmar

Östersjöregion, turism

I KOLADA återfinns vissa av de valda kommunerna med i gruppen med strukturellt liknande kommer. Följande kommun ingår i gruppen med liknande kommuner för verksamheten.
Luleå:
Östersund:
Norrtälje:
Västervik:
Kalmar:

Grundskola
Grundskola
Förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium
Fritidshem, grundskola
Grundskola
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I gruppen med liknande landsting som jämförs med den regionala hälso- och sjukvården
återfinns Kalmar län.
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Elevantal vid de gotländska skolorna i september 2016

Skola
Alléskolan
Dalhem skola
Endre skola
Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan
Garda skola
Gråboskolan
Havdhem skola
Humlegårdsskolan
Högbyskolan
Klinteskolan
Kräklingbo skola
Lyckåkerskolan
Lärbro skola
Norrbackaskolan
Romaskolan
Sanda skola
Solbergaskolan
Solklintsskolan
S:t Hansskolan
Stenkyrka skola
Stånga skola
Södervärnsskolan
Terra Novaskolan
Tjelvarskolan
Vänge skola
Väskinde skola
Västerhejde skola
Öja skola

Årskurs F-6
168
90
94
29
119
98
100
207
69
73
144
166
36
313
105
192
170
92
148
102
179
93
84

Årskurs 7-9

Får ekonomiskt
stöd 2016/2017

Ja
83

Ja

182
105

Ja
Ja
Ja

139

Ja

531
102

Ja

410
181
176
55
194
242
34

Ja

Ja
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Fristående grundskolor
Athene Fardhem
Atheneskolan
Guteskolan, grundskola
Montessori Friskola Gotland
Orionskolan, grundskola

61

Ja
311
163
80
99
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 302

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland - Remissversion

RS 2012/439
AU § 307

Regionstyrelsens 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 dialoger med aktörer i
det gotländska samhället rörande remissunderlaget.



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 att effektivisera servicen och
minska utbudet?
Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten mellan
verksamheterna?
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.

forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 302 forts
RS 2012/439
AU § 307

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 dialoger med
aktörer i det gotländska samhället. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån
finns en gemensam bild av utgångspunkterna för den fortsatta processen.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-25
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande.
Stefan Persson, näringslivschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Isabel Enström (MP) yrkar att det i strategin under punkt 1.1.1 kompletteras med
”Ytterligare typer av kostnadsjämförelser återfinns under stycke 2 Nuläge inom
utvalda serviceområden”.
Ordförande ställer proposition på ledningskontorets förslag med Isabel
Enströms tilläggsyrkande och finner att det är bifallet.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

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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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Marianne Ansén Nilsson

Datum 10 mars 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
uppförande och drift av 17 st. vindkraftverk på
HANGVAR GULLAUSER 1:9 m.fl, Gotlands kommun
(Forsviden Södra Vindkraftsanläggning)
Sökande:
Forsviden Vind AB
Remiss från: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Stockholm
(D. nr: 5511-37763-2015)

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) tillstyrker ansökan för
vindkraftverken FV-08, 10-11 och 13-15, samt FV-16-18, 26 och 28 se vidare
Bedömning. Verken FV-12 och FV-23 avstyrkas då placeringen är olämplig.
Gällande vindkraftverken FV-07, 09 och 24-25, väljer nämnden att endast
kommentera under Bedömning. Tillstyrkan sker med beaktande av de
synpunkter som framförs under avsnittet Bedömning.

Bakgrund

Region Gotland har i beslut, BN 91 § 2016-05-12 samt BN 36 § 2017-03-08,
enligt 16 kap 4 § MB tillstyrkt att tillstånd enligt 9 kap MB får lämnas för denna
tillståndsansökan. BN bedömer att samtliga 17 planerade vindkraftverk helt
omfattas av gällande översiktsplan för Gotlands kommun.
Av ansökningshandlingar framgår följande:
Sökanden till det planerade vindkraftsprojekt, Forsviden södra vindpark, benämns
i denna skrivelse Bolaget. Projektet ägs och drivs i sin helhet av Bolaget, vars
delägare även äger större delar av berört markområde. Områden som kommer
att tas i anspråk för projektet utgörs av ett större sammanhängande
markområde i de gotländska socknarna Hangvar, Tingstäde, Lärbro och
Othem.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Vindkraftsanläggningen kommer att bestå av maximalt 17 st. verk med en
årsproduktion på cirka 260 GWh. Verken kommer att ha en totalhöjd på högst
210 meter. Anläggningen berör totalt cirka 17 ha mark för vägar och
uppställningsytor. Ledningar i projektområdet kommer att förläggas i mark och
då främst under vägarna.
Den valda platsen är huvudsakligen belägen inom riksintresse för vindbruk och
sammanfaller till stor del med översiktsplanens föreskrifter. Bolagets
bedömning är att platsen i sin helhet överensstämma med översiktsplanens
intentioner. Endast två av verken ligger utanför riksintresset för vindbruk.
Samtidigt ligger elva av vindkraftverken inom område utpekat som riksintresse
för naturvård. I projektets närområde finns även två Natura 2000-områden,
varav Forsviden även är naturreservat.
Enligt MKB:n har projektet utformats så att gällande praxis för tillåtna
ljudnivåer vid bostäder (ej över 40 dB(A)) ska klaras. Inga bostäder ligger
närmare än 1000 meter från vindkraftverken.
Övriga intressen i området, Riksintresse naturvård och Natura 2000-områden
Riksintresse naturvård File Hajdar, Hajnum hällar och Kallgateburg
I området finns det största sammanhängande vårmarksområdet på Gotland.
Våtmarkerna är av en speciell blekvätetyp som inte förekommer på övriga ön.”
Stora Pussmyr, Smabrunnar och Hojmyr räknas upp som exempel på
våtmarksområden inom riksintresset som erhållit klass 1 i
våtmarksinventeringen.
Natura 2000-området Suderbys blekvät
Natura 2000-områdets naturvärden framförallt botaniska och knutna till
förekomsten av Öselskallra och övrig rikkärrsvegetation.
Natura 2000-området till lika naturreservatet Forsviden
Består av en mosaik av öppen och halvöppen alvarmark, våtmarker och
tallskog, mestadels glesvuxen. Flera våtmarkstyper finns representerade i
Forsviden och norra delarna av Stora Pussmyr sträcker sig in i områdets
sydvästra del.
Handläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit vid ett antal myndighetssamråd.
2014-07-02 skickade myndigheten in synpunkter på samrådsversionen av
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) från maj samma år, bilaga 1. Under
fortsatt samråd 2015 hölls bland annat ett möte på länsstyrelsen med berörda
myndigheter 2015-06-04. MHN inkom med ett yttrande om
kompletteringsbehov av ansökan med tillhörande MKB 2016-02-05, bilaga 2.
Vissa av punkterna i MHN:s yttrande har sedan helt eller delvis tagits med i
någon av de två versioner av kompletteringsbegäran som
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miljöprövningsdelegationen (MPD) ålagt Bolaget att komma in med, bilaga 3.
Efter det har Bolaget kommit in med de begärda kompletteringarna och
klargjort vissa saker.
Bedömning

Allmänt
Med undantag av två verk, FV-18 och 26, planeras samtliga ligga inom
riksintresset för vindbruk. Samtidigt ligger elva av vindkraftverken inom
område utpekat som riksintresse för naturvård. Centralt i projektområdet finns
även Natura 2000-området Forsviden. Sammanlagt sammanfaller riksintressena
naturvård och vindbruk för nio av de planerade verken
När det gäller Natura 2000-området Forsviden och dess närhet känner MHN
stor osäkerhet över hur de sex planerade verken intill det skyddade området
kommer att påverka de arter och livsmiljöer som ska skyddas, alltså verken FV07, 09, 12, 23, 24 och 25. Vissa av dessa verk skulle också kunna påverka
vattenföringen från Natura 2000-området till Stora Pussmyr.
Vindkraftverken FV-12 och FV-23 kommer enligt bolagets förslag att ligga
med mycket känslig och skyddsvärd natur i sin absoluta närhet och i anslutning
till vägar till dessa. Risk finns även att placeringen för FV-12 påverkar tillflödet
till Stora pussmyr. MHN anser därför att dessa ska avstyrkas.
För vindkraftverken FV-08, 10-11 och 13-15, som ligger utanför riksintresset
för naturvård och verken FV-16-18, 26 och 28 placerade inom riksintresse
naturvård bedömer MHN att det finns grundförutsättningar att tillstyrka
ansökan. Detta förutsatt att Bolaget följer de rekommendationer om
naturhänsyn som satts upp i samband med arbetet med rapporten
Naturvärdesinventeringen och hydrologisk kartläggning vid Forsviden,
Gotlands kommun (här efter benämnd Nv - rapport, ligger som bilaga nr.7 till
MKB:n).
Nedan tas övriga synpunkter på tillståndsansökan upp och resonemanget kring
hydrologi och naturvärden utvecklas.
Tillståndets giltighetstid
Sökanden yrkar på att tillståndet ska upphöra att gälla när det förflutit tolv
månader sedan vindkraftsparken senast producerat elektricitet. MHN finner
inte detta förenligt med villkor nr. 12, där sökanden yrkar på att få två år på sig
att nedmontera verken och återställa platsen efter att anläggningen varit tagen
ur drift i ett år. Det är nämndens absoluta uppfattning att nedmontering och
återställande ska ske inom tillståndets giltighetstid.
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Allmänt om villkorens utformning:
Enligt vad MHN har erfarit så tenderar villkoren i tillstånden för vindkraft mer
och mer att vara av utredande karaktär. Alltså att man lämnar över det slutliga
avgörandet till verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten (TM).
MHN anser att detta skapar en osäkerhet för alla parter om vad tillståndet
egentlige innebär/kräver. Att lämna vissa saker kring hur nedmontering och
återställande ska ske, till samråd med TM och markägare är logiskt. Däremot
anser inte MHN det lämpligt att spara så viktiga delar som hydrologi och
naturvärden vid vägdragning, till TM att bedöma. Att bedöma vägdragningens
påverkan på hydrologin i så komplexa våtmarksområden som Forsviden kan
inte vara en åtgärd av mindre betydelse. MHN vill alltså se att villkoren
utformas så att det tydligt går att se vad som förväntas av verksamhetsutövaren
och hur kontrollen av att villkoren följs ska ske.
Förslag till ändringar i de föreslagna villkorens utformning:
- När det gäller villkor nr. 7 om buller från vindkraften, föreslår MHN
att tidpunkt för när en första kontroll/mätning av ljudet ska redovisas
till TM ändras från tre till ett år. Vidare att det läggs till att
kontroller/mätningar ska ske vid förändringar i verksamheten som kan
antas medför ökade ljudnivåer eller på TM:s begäran.
- Angående villkor nr. 8, anser MHN att det ska tilläggas att den faktiska
tiden för skuggpåverkan vid bostäder inte heller får överstiga 30
minuter per dygn. Vidare får Bolaget redogöra för hur de ska
beräkna/mäta faktiska skuggtiden för att kontrollera att villkoret följs.
- MHN förutsätter att det villkoras om uppföljande inventeringar om
hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraftprojektet.
- Vidare bör det villkoras om att anläggningsarbetet ska förläggas till
delar av året då påverkan/störningen på fågel och hydrologin blir som
minst.
- I villkor nr. 10 om kontrollprogram ska det läggas till att även
nedmonteringsfasen ska omfattas av kontrollprogrammet.
Ljud
I villkor nr. 7 om buller från vindkraften, står att läsa att ”En första kontroll
(mätning) ska redovisas till tillsynsmyndigheten inom tre år från det att
vindkraftverken har tagits i drift.”. Om det visar sig att begränsningsvärdet då
överskrids ska Bolaget inom sex månader vidta åtgärder för att minska
ljudnivån. MHN anser att detta är en orimligt lång tid att åtgärda eventuella
ljudproblem.
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Skuggor
Beträffande skuggpåverkan brukar man utgå från praxis att skuggpåverkan inte
ska ske mer än högst 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. I aktuellt
tillstånds villkor om skuggor nämns bara om skuggpåverkan per år. TM anser
att det är viktigt att även se på maximal skuggpåverkan per dag ur
störningssynpunkt. Dessutom är det angående villkor nr. 8, ännu för TM oklart
hur kontrollen av hur den faktiska skuggtiden ska hållas under åtta timmar per
år ska ske? Liksom om system för automatisk styrning för skuggstopp ska vara
ett krav vid upphandling av verken?
När det gäller påverkan av både ljud och skuggor bör tilläggas att särskild
försiktighet och kontroll måste anses befogad, då vindkraftverken planeras att
bli betydligt högre än de verk som hittills byggts på Gotland.
Vägar, fordonsrörelser och riskhantering
Som tidigare nämnts så anser MHN att vägdragningen i denna komplexa miljö
inte är en åtgärd av mindre betydelse och därför borde vara helt utredd innan
tillstånd ges. Vidare råder ännu en osäkerhet från MHN:s sida över hur Bolaget
ska göra för att undvika skador på känslig natur vid anläggningsarbetet. Ska till
exempel markeringar av något slag göras i terrängen, så att
anläggningsarbetarna tydligt ser vart de ska undvika att köra? Det som hittats är
följande, ” En omsorgsfull och närvarande kontroll under anläggningsarbetet
ska säkerställa att hydrologi liksom skyddsvärda naturvärden inte skadas.”
(MKB:n s. 17), men hur? För mer resonemang kring vägbyggen se under
”Naturvärden och hydrologi.
När det gäller fordonsrörelser och anläggningsarbete har Bolaget kompletterat
materialet till ansökan. Då risken är stor för påtagliga störningar för djur och
natur i samband med anläggningsarbetet, bör hela området undantas från
anläggningsarbete under april – juli. För anläggningsarbeten måste också
hänsyn tas till att det förläggs till de perioder då det är som torrast i markerna.
Bolaget har även kompletterar materialet då det gäller produktval och
riskhantering på ett bra sätt. Materialet visar på att Bolaget har planer på hur
man ska agera när det gäller val av produkter, samt säkerhet vid
anläggningsarbete och olyckor för att minimera påverkan på miljön.
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Fåglar och fladdermöss
När det gäller Natura 2000-området Forsviden och dess närhet känner MHN
stor osäkerhet över om de sex planerade verken närmast det skyddade området
bör tillåtas. Att säkert säga att de arter som ska skyddas inte utsätts för störning
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av dessa i området, torde
vara svårt. Detta gäller för Forsviden då kanske främst de fågelarter som
omfattas av bevarandeplanen, nämligen pärluggla, nattskärra, spillkråka,
trädlärka och törnskata. Om parken byggs enligt inlämnad ansökan bör
noggranna uppföljningar göras för att se hur vindkraften påverkar fåglarna i det
skyddade området Forsviden och i dess närhet. Bra här att Bolaget i sin
komplettering meddelar att inget anläggningsarbete ska ske från mitten av maj
till mitten av augusti i området väster och norr om Natura 2000-området (FV07, 09, 12 och 23-25), med hänsyn till nattskärrans häckning.
Av den för Bolaget gjorda inventeringen av fladdermöss framgår att minst fem
olika fladdermusarter finns i projektområdet för vindkraften. Av dessa är tre
arter så kallade högriskarter (stor kollisionsrisk på grund av sitt beteende). Som
slutsats står att det med anledning av osäkerhet om i vilken utsträckning
fladdermöss attraheras till vindkraft och att fladdermössens aktivitet endast
mätts i markhöjd, kan det finnas skäl att överväga en uppföljning i ett
kontrollprogram. En sådan uppföljning avser MHN att man kan villkora om.
Naturvärden och hydrologi
Då naturvärdena i området i hög grad är knutna till våtmarker, se under
rubriken ”Övriga intressen i området, Riksintresse naturvård och Natura 2000områden”, kommer resonemanget här främst beröra hur hydrologin kan
påverkas av den föreslagna vindkraftsprojekteringen. I Nv - rapporten går att
läsa att ”Naturvärdesobjekt i området riskerar att förstöras eller påverkas
negativt om anläggning av vägar eller vindkraftverk skulle ske på, eller i direkt
anslutning till dem. Om anläggningsarbeten påverkar vattenflödet i området,
genom exempelvis dämning eller dränering, finns det risk att värdefulla
våtmarker kan påverkas negativt.” Vidare skriver man att områden norr och
väster om Natura 2000-området Forsviden berörs av den planerade
vindkraftsparken dels genom verksplacering dels genom byggnation och
förstärkning av vägar. Det blir här mycket viktigt att anläggningsarbetet
anpassas vid fuktiga och tidvis översvämmade områden så att hydrologin i
Natura 2000-området inte påverkas. Natura 2000-området förser Stora
Pussmyr med vatten och det är därför mycket viktigt att de planerade verken
väster om Natura 2000-området (FV- 07, 09, 12 och 24-25) samt tillhörande
vägar inte hindrar detta vattenflöde. Med hänsyn till att verk FV-12 ligger i
mycket nära anslutning till Stora Pussmyr och med stora naturvärden, samt
knepigt läge med tanke på hydrologin så anser MHN att detta verk ska avslås.
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Då det gäller hydrologin och vägdragning har MHN anfört att en noggrann
kartläggning av hydrologin med tanke på vägarnas sträckning borde göras
innan tillstånd ges. Bolaget har här delvis kompletterat den hydrologiska
kartläggningen med att i fält den 20 november 2016 kontrollera det känsliga
området nord ost och norr om Stora pussmyr. Man konstaterar då att inga
ytliga vattendrag som påkallar vägtrummor kunde identifieras. Med tanke på att
Nv - rapporten skrevs efter inventeringar som gjorts under augusti eller slutet
av juli åren 2013 – 2015, samt att hösten 2016 var ovanligt torrt måste den
hydrologiska kartläggningen ännu ansen som ofullständig.
När det gäller uppförandet av verk FV-23 med tillhörande förstärkning av väg,
skulle detta enligt Nv - rapporten medföra att upp till 600 kvadratmeter mark
som klassats som ”Påtagligt naturvärde” skulle tas i anspråk. Värdet ligger här i
värdefull tallskog och alvarmarker. På grund av detta oacceptabla intrång i
riksintresset för naturvård så avstyrker vi ansökan för verket FV-23.
Viss tveksamhet finns även till placeringen av verket FV-15, då det enligt Nv rapporten kommer att behöva tas mycket alvarmark med ”Påtagligt
naturvärde” i anspråk för vägdragning och plats för verket. Detta verk ligger
dock utanför riksintresse naturvård och inom översiktsplanens typ-1 område.
Generellt förutsätter all projektering inom det sökta området för vindkraft att
bolaget anlägger verk och vägar enligt rekommendationerna i Nv - rapporten
och i samråd med kunniga inom hydrologi och botanik.

Enhet Miljö- och hälsoskydd

Marianne Ansén Nilsson
Miljöskyddsinspektör
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Au § 28
MHN 2014/2866
-SBF 6 mars 2017

Hangvar Gullauser 1:9 m.fl. – Remissvar - Ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet
Arbetsutskottets beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Sammanfattning

Marianne Ansén-Nilsson, handläggare på Klart Vatten redogjorde för remissvaret.

Jäv
Ledamot Björn Dahlström meddelade jäv och lämnade sammanträdesrummet.
Bakgrund

Region Gotland har i beslut, BN 91 § 2016-05-12 samt BN 36 § 2017-03-08, enligt 16
kap 4 § MB tillstyrkt att tillstånd enligt 9 kap MB får lämnas för denna tillståndsansökan.
BN bedömer att samtliga 17 planerade vindkraftverk helt omfattas av gällande
översiktsplan för Gotlands kommun.
Av ansökningshandlingar framgår följande:
Sökanden till det planerade vindkraftsprojekt, Forsviden södra vindpark, benämns i denna
skrivelse Bolaget. Projektet ägs och drivs i sin helhet av Bolaget, vars delägare även äger
större delar av berört markområde. Områden som kommer att tas i anspråk för
projektet utgörs av ett större sammanhängande markområde i de gotländska socknarna
Hangvar, Tingstäde, Lärbro och Othem.
Vindkraftsanläggningen kommer att bestå av maximalt 17 st. verk med en årsproduktion
på cirka 260 GWh. Verken kommer att ha en totalhöjd på högst 210 meter.
Anläggningen berör totalt cirka 17 ha mark för vägar och uppställningsytor. Ledningar i
projektområdet kommer att förläggas i mark och då främst under vägarna.
Den valda platsen är huvudsakligen belägen inom riksintresse för vindbruk och
sammanfaller till stor del med översiktsplanens föreskrifter.

Au § 28 fortsättning
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 28 fortsättning
Bolagets bedömning är att platsen i sin helhet överensstämma med översiktsplanens
intentioner.
Endast två av verken ligger utanför riksintresset för vindbruk. Samtidigt ligger elva av
vindkraftverken inom område utpekat som riksintresse för naturvård.
I projektets närområde finns även två Natura 2000-områden, varav Forsviden även är
naturreservat.
Enligt MKB:n har projektet utformats så att gällande praxis för tillåtna ljudnivåer vid
bostäder (ej över 40 dB(A)) ska klaras. Inga bostäder ligger närmare än 1000 meter från
vindkraftverken.
Övriga intressen i området, Riksintresse naturvård och Natura 2000-områden
Riksintresse naturvård File Hajdar, Hajnum hällar och Kallgateburg
I området finns det största sammanhängande vårmarksområdet på Gotland.
Våtmarkerna är av en speciell blekvätetyp som inte förekommer på övriga ön.” Stora
Pussmyr, Smabrunnar och Hojmyr räknas upp som exempel på våtmarksområden inom
riksintresset som erhållit klass 1 i våtmarksinventeringen.
Natura 2000-området Suderbys blekvät
Natura 2000-områdets naturvärden framförallt botaniska och knutna till förekomsten av
Öselskallra och övrig rikkärrsvegetation.
Natura 2000-området till lika naturreservatet Forsviden
Består av en mosaik av öppen och halvöppen alvarmark, våtmarker och tallskog,
mestadels glesvuxen. Flera våtmarkstyper finns representerade i Forsviden och norra
delarna av Stora Pussmyr sträcker sig in i områdets sydvästra del.
Handläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit vid ett antal myndighetssamråd. 2014-07-02
skickade myndigheten in synpunkter på samrådsversionen av
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) från maj samma år, bilaga 1. Under fortsatt
samråd 2015 hölls bland annat ett möte på länsstyrelsen med berörda myndigheter
2015-06-04. MHN inkom med ett yttrande om kompletteringsbehov av ansökan med
tillhörande MKB 2016-02-05, bilaga 2. Vissa av punkterna i MHN:s yttrande har sedan
helt eller delvis tagits med i någon av de två versioner av kompletteringsbegäran som
miljöprövningsdelegationen (MPD) ålagt Bolaget att komma in med, bilaga 3. Efter det
har Bolaget kommit in med de begärda kompletteringarna och klargjort vissa saker.
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Bedömning

Allmänt
Med undantag av två verk, FV-18 och 26, planeras samtliga ligga inom riksintresset för
vindbruk. Samtidigt ligger elva av vindkraftverken inom område utpekat som
riksintresse för naturvård. Centralt i projektområdet finns även Natura 2000-området
Forsviden.
Sammanlagt sammanfaller riksintressena naturvård och vindbruk för nio av de planerade
verken
När det gäller Natura 2000-området Forsviden och dess närhet känner MHN stor
osäkerhet över hur de sex planerade verken intill det skyddade området kommer att
påverka de arter och livsmiljöer som ska skyddas, alltså verken FV-07, 09, 12, 23, 24 och
25. Vissa av dessa verk skulle också kunna påverka vattenföringen från Natura 2000området till Stora Pussmyr.
Vindkraftverken FV-12 och FV-23 kommer enligt bolagets förslag att ligga med mycket
känslig och skyddsvärd natur i sin absoluta närhet och i anslutning till vägar till dessa.
Risk finns även att placeringen för FV-12 påverkar tillflödet till Stora pussmyr. MHN
anser därför att dessa ska avstyrkas.
För vindkraftverken FV-08, 10-11 och 13-15, som ligger utanför riksintresset för
naturvård och verken FV-16-18, 26 och 28 placerade inom riksintresse naturvård
bedömer MHN att det finns grundförutsättningar att tillstyrka ansökan. Detta förutsatt
att Bolaget följer de rekommendationer om naturhänsyn som satts upp i samband med
arbetet med rapporten Naturvärdesinventeringen och hydrologisk kartläggning vid
Forsviden, Gotlands kommun (här efter benämnd Nv - rapport, ligger som bilaga nr.7
till MKB:n).
Nedan tas övriga synpunkter på tillståndsansökan upp och resonemanget kring
hydrologi och naturvärden utvecklas.
Tillståndets giltighetstid
Sökanden yrkar på att tillståndet ska upphöra att gälla när det förflutit tolv månader
sedan vindkraftsparken senast producerat elektricitet. MHN finner inte detta förenligt
med villkor nr. 12, där sökanden yrkar på att få två år på sig att nedmontera verken och
återställa platsen efter att anläggningen varit tagen ur drift i ett år.
Det är nämndens absoluta uppfattning att nedmontering och återställande ska ske inom
tillståndets giltighetstid.
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Allmänt om villkorens utformning:
Enligt vad MHN har erfarit så tenderar villkoren i tillstånden för vindkraft mer och mer
att vara av utredande karaktär. Alltså att man lämnar över det slutliga avgörandet till
verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten (TM). MHN anser att detta
skapar en osäkerhet för alla parter om vad tillståndet egentlige innebär/kräver.
Att lämna vissa saker kring hur nedmontering och återställande ska ske, till samråd med
TM och markägare är logiskt. Däremot anser inte MHN det lämpligt att spara så viktiga
delar som hydrologi och naturvärden vid vägdragning, till TM att bedöma. Att bedöma
vägdragningens påverkan på hydrologin i så komplexa våtmarksområden som Forsviden
kan inte vara en åtgärd av mindre betydelse. MHN vill alltså se att villkoren utformas så
att det tydligt går att se vad som förväntas av verksamhetsutövaren och hur kontrollen
av att villkoren följs ska ske.
Förslag till ändringar i de föreslagna villkorens utformning:
- När det gäller villkor nr. 7 om buller från vindkraften, föreslår MHN att
tidpunkt för när en första kontroll/mätning av ljudet ska redovisas till TM
ändras från tre till ett år. Vidare att det läggs till att kontroller/mätningar ska ske
vid förändringar i verksamheten som kan antas medför ökade ljudnivåer eller på
TM:s begäran.
- Angående villkor nr. 8, anser MHN att det ska tilläggas att den faktiska tiden för
skuggpåverkan vid bostäder inte heller får överstiga 30 minuter per dygn. Vidare
får Bolaget redogöra för hur de ska beräkna/mäta faktiska skuggtiden för att
kontrollera att villkoret följs.
- MHN förutsätter att det villkoras om uppföljande inventeringar om hur fåglar
och fladdermöss påverkas av vindkraftprojektet.
- Vidare bör det villkoras om att anläggningsarbetet ska förläggas till delar av året
då påverkan/störningen på fågel och hydrologin blir som minst.
- I villkor nr. 10 om kontrollprogram ska det läggas till att även
nedmonteringsfasen ska omfattas av kontrollprogrammet.
Ljud
I villkor nr. 7 om buller från vindkraften, står att läsa att ”En första kontroll (mätning)
ska redovisas till tillsynsmyndigheten inom tre år från det att vindkraftverken har tagits i
drift.”. Om det visar sig att begränsningsvärdet då överskrids ska Bolaget inom sex
månader vidta åtgärder för att minska ljudnivån. MHN anser att detta är en orimligt lång
tid att åtgärda eventuella ljudproblem.
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Skuggor
Beträffande skuggpåverkan brukar man utgå från praxis att skuggpåverkan inte ska ske
mer än högst 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. I aktuellt tillstånds villkor om
skuggor nämns bara om skuggpåverkan per år. TM anser att det är viktigt att även se på
maximal skuggpåverkan per dag ur störningssynpunkt. Dessutom är det angående
villkor nr. 8, ännu för TM oklart hur kontrollen av hur den faktiska skuggtiden ska hållas
under åtta timmar per år ska ske? Liksom om system för automatisk styrning för
skuggstopp ska vara ett krav vid upphandling av verken?
När det gäller påverkan av både ljud och skuggor bör tilläggas att särskild försiktighet
och kontroll måste anses befogad, då vindkraftverken planeras att bli betydligt högre än
de verk som hittills byggts på Gotland.
Vägar, fordonsrörelser och riskhantering
Som tidigare nämnts så anser MHN att vägdragningen i denna komplexa miljö inte är en
åtgärd av mindre betydelse och därför borde vara helt utredd innan tillstånd ges. Vidare
råder ännu en osäkerhet från MHN:s sida över hur Bolaget ska göra för att undvika
skador på känslig natur vid anläggningsarbetet. Ska till exempel markeringar av något
slag göras i terrängen, så att anläggningsarbetarna tydligt ser vart de ska undvika att
köra? Det som hittats är följande, ” En omsorgsfull och närvarande kontroll under
anläggningsarbetet ska säkerställa att hydrologi liksom skyddsvärda naturvärden inte
skadas.” (MKB:n s. 17), men hur? För mer resonemang kring vägbyggen se under
”Naturvärden och hydrologi.
När det gäller fordonsrörelser och anläggningsarbete har Bolaget kompletterat materialet
till ansökan. Då risken är stor för påtagliga störningar för djur och natur i samband med
anläggningsarbetet, bör hela området undantas från anläggningsarbete under april – juli.
För anläggningsarbeten måste också hänsyn tas till att det förläggs till de perioder då det
är som torrast i markerna.
Bolaget har även kompletterar materialet då det gäller produktval och riskhantering på
ett bra sätt. Materialet visar på att Bolaget har planer på hur man ska agera när det gäller
val av produkter, samt säkerhet vid anläggningsarbete och olyckor för att minimera
påverkan på miljön.
Fåglar och fladdermöss
När det gäller Natura 2000-området Forsviden och dess närhet känner MHN stor
osäkerhet över om de sex planerade verken närmast det skyddade området bör tillåtas.
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Att säkert säga att de arter som ska skyddas inte utsätts för störning som på ett
betydande sätt kan försvåra bevarandet av dessa i området, torde vara svårt. Detta gäller
för Forsviden då kanske främst de fågelarter som omfattas av bevarandeplanen,
nämligen pärluggla, nattskärra, spillkråka, trädlärka och törnskata.
Om parken byggs enligt inlämnad ansökan bör noggranna uppföljningar göras för att se
hur vindkraften påverkar fåglarna i det skyddade området Forsviden och i dess närhet.
Bra här att Bolaget i sin komplettering meddelar att inget anläggningsarbete ska ske från
mitten av maj till mitten av augusti i området väster och norr om Natura 2000-området
(FV- 07, 09, 12 och 23-25), med hänsyn till nattskärrans häckning.
Av den för Bolaget gjorda inventeringen av fladdermöss framgår att minst fem olika
fladdermusarter finns i projektområdet för vindkraften. Av dessa är tre arter så kallade
högriskarter (stor kollisionsrisk på grund av sitt beteende). Som slutsats står att det med
anledning av osäkerhet om i vilken utsträckning fladdermöss attraheras till vindkraft och
att fladdermössens aktivitet endast mätts i markhöjd, kan det finnas skäl att överväga en
uppföljning i ett kontrollprogram. En sådan uppföljning avser MHN att man kan
villkora om.
Naturvärden och hydrologi
Då naturvärdena i området i hög grad är knutna till våtmarker, se under rubriken
”Övriga intressen i området, Riksintresse naturvård och Natura 2000-områden”,
kommer resonemanget här främst beröra hur hydrologin kan påverkas av den föreslagna
vindkraftsprojekteringen. I Nv - rapporten går att läsa att ”Naturvärdesobjekt i området
riskerar att förstöras eller påverkas negativt om anläggning av vägar eller vindkraftverk
skulle ske på, eller i direkt anslutning till dem. Om anläggningsarbeten påverkar
vattenflödet i området, genom exempelvis dämning eller dränering, finns det risk att
värdefulla våtmarker kan påverkas negativt.” Vidare skriver man att områden norr och
väster om Natura 2000-området Forsviden berörs av den planerade vindkraftsparken
dels genom verksplacering dels genom byggnation och förstärkning av vägar. Det blir
här mycket viktigt att anläggningsarbetet anpassas vid fuktiga och tidvis översvämmade
områden så att hydrologin i Natura 2000-området inte påverkas. Natura 2000-området
förser Stora Pussmyr med vatten och det är därför mycket viktigt att de planerade
verken väster om Natura 2000-området (FV- 07, 09, 12 och 24-25) samt tillhörande
vägar inte hindrar detta vattenflöde. Med hänsyn till att verk FV-12 ligger i mycket nära
anslutning till Stora Pussmyr och med stora naturvärden, samt knepigt läge med tanke
på hydrologin så anser MHN att detta verk ska avslås.
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Då det gäller hydrologin och vägdragning har MHN anfört att en noggrann kartläggning
av hydrologin med tanke på vägarnas sträckning borde göras innan tillstånd ges. Bolaget
har här delvis kompletterat den hydrologiska kartläggningen med att i fält den 20
november 2016 kontrollera det känsliga området nord ost och norr om Stora pussmyr.
Man konstaterar då att inga ytliga vattendrag som påkallar vägtrummor kunde
identifieras. Med tanke på att Nv - rapporten skrevs efter inventeringar som gjorts under
augusti eller slutet av juli åren 2013 – 2015, samt att hösten 2016 var ovanligt torrt måste
den hydrologiska kartläggningen ännu ansen som ofullständig.
När det gäller uppförandet av verk FV-23 med tillhörande förstärkning av väg, skulle
detta enligt Nv - rapporten medföra att upp till 600 kvadratmeter mark som klassats
som ”Påtagligt naturvärde” skulle tas i anspråk. Värdet ligger här i värdefull tallskog och
alvarmarker. På grund av detta oacceptabla intrång i riksintresset för naturvård så
avstyrker vi ansökan för verket FV-23.
Viss tveksamhet finns även till placeringen av verket FV-15, då det enligt Nv rapporten kommer att behöva tas mycket alvarmark med ”Påtagligt naturvärde” i
anspråk för vägdragning och plats för verket. Detta verk ligger dock utanför riksintresse
naturvård och inom översiktsplanens typ-1 område.
Generellt förutsätter all projektering inom det sökta området för vindkraft att bolaget
anlägger verk och vägar enligt rekommendationerna i Nv - rapporten och i samråd med
kunniga inom hydrologi och botanik.
Enhet Miljö- och hälsoskydd

Marianne Ansén Nilsson
Miljöskyddsinspektör
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Forsviden södra vindkraftpark
c/o GEO text
Box 4452

20315 MALMÖ

FORSVIDEN SÖDRA - Samråd vindkraftpark

Synpunkter på samrådsversionen av miljökonsekvensbeskrivning maj 2014.
1.Alternativa utformningar av parken med tillhörande vägnät önskas. In- och
utfarter till området behöver redovisas bättre med antal trafikrörelser vid olika
tidpunkter på året. Tydligare kartor över vägnätet önskas.
Vilka kriterier ligger till grund för den nuvarande utformningen ?
2. Varje vindkraftverk behöver ett arbetsområde på ca 3000 kv grusbelagd yta
enligt figur 5.Med hänsyn till rika naturvärden och hydrologi önskas en bättre
redovisning ( situationsplan i lämplig skala) av anpassade arbetsområden för
varje verk, där även närhet till lokala naturvärden ska framgå.
3.Även om verken ligger alldeles utanför gräns till Natura 2000-området
Forsviden behöver dess ev. påverkan på Natura 2000-området analyseras bättre.
4.Enligt figur 9 planeras en ny luftledning gå tvärs genom projektområdet. Även
om det är nätägarens huvudansvar behöver denna följdverksamhet redovisas och
analyseras bättre i handlingarna.
5.Kompletterande fotmontage från besöksplatser /kulturmiljöer såsom kyrkor,
Röcklinge backe och Tingstäde fästning m fl önskas.
6.Uppgiften från en markägare om fisk i ett vattendrag behöver kontrolleras och
i så fall redovisas i handlingarna.
7.Inventering i fält har visat på förekomst av större rovfåglar (sid 33).
Anpassning av projektet med aktuella hänsynsavstånd krävs.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendenr MHN 2014/2866

Region Gotland

8. Schaktmassor hanteras lokalt inom projektområdet. Lämplig plats(er) för ev.
överskottsupplag behöver redovisas.
Enhet miljö- och hälsoskydd

Dan Lundgren
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Datum

2016-04-19

Miljöprövningsdelegationen

2016 -W- 2 5
Forsviden Vind AB
Ombud: Advokat Daniel ™°tt REGION GOTLAND
Avokatfirman Delphi
Stora Nygatan 64
211 37 Malmö

Föreläggande om komplettering av ansökan inklusive
miljökonsekvensbeskrivning om uppförande och drift av
gruppstation för vindkraft, Gotlands kommun
Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län förelägger med
stöd av 19 kap. 5 § första stycket och 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken
Forsviden Vind AB, organisationsnummer 556848-3498, nedan kallat bolaget, att
komplettera ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till gruppstation för 17
vindkraftverk inom Hangvar, Tingstäde, Lärbro och Othem i Gotlands kommun.
Kompletteringarna ska ges in i 15 exemplar senast den 30 maj 2016.
kompletteringarna önskas även som e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.
Länsstyrelsens diarienummer bör anges.
Kompletteringsbegäran från Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland
bifogas.
Kompletteringsbehov
1. Bifoga registreringsbevis för bolaget.
2. Justera yrkande om igångsättningstid för gruppstationen kopplad till den
tidpunkt när ett tillstånd till gruppstationen ska ha tagits i anspråk.
Redovisa även ungefärlig tidplan för prövningen av ansökan om
koncession enligt ellagen samt anläggande och idrifttagande av en
kabelförbindelse till fastlandet. Redovisa förutsättningar att ansluta
gruppstationen till kabeln samt konsekvenserna av att kabeln inte kommer
till stånd.
3. Redovisa tidplan för byggande av anläggningen där det framgår om
utbyggnaden kommer att ske i etapper och i så fall hur det kommer att ske.
4. Komplettera samrådsredogörelsen med de synpunkter som framförts från
olika instanser (myndigheter, organisationer, privatpersoner m.fl.) samt
hur dessa har beaktats i fråga om de 17 vindkraftverk som ansökan avser.
Bifoga skriftliga synpunkter om sådana lämnats in.
5. Ange placeringen av värj e planerat vindkraftverk med koordinater,
uttryckt i SWEREF 99 TM.
Postadress
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress
Regeringsgatan 66

Telefon

E-post/webbplats

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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6. Bifoga en karta i lämplig skala på vilken preciserat flyttområde runt
koordinaten för respektive vindkraftverk, fastigheter med
fastighetsbeteckningar samt riksintressen (inkl. Natura 2000-områden)
framgår.
7. Redovisa skälen till att vindkraftverken 16,17 och särskilt vindkraftverk
28 som ligger förhållandevis långt från gruppstationens centrum ska
betraktas som del av en vindkraftpark. Redovisa även alternativ placering
av dessa vindkraftverk på sätt så att gruppstationen blir mer sammanhållen
samt konsekvenser av en sådan lösning.
8. Redovisa konsekvenserna för projektet om vindkraftverken 24 och 25 vid
Natura 2000-området inte uppförs.
9. Redovisa möjligheten och konsekvenserna för projektet av att placera
vindkraftverken i ett geometriskt mönster, särskilt från väg 148 och
Tingstäde fästning, och hur en sådan placering skulle påverka projektet.
10. Redovisa påverkan på omgivningen i fråga utbredningen av buller och
skuggor samt synintryck från olika platser vid totalhöjderna 180 m
respektive 150 m jämfört med totalhöjden 210m samt konsekvenserna för
projektet av en begränsning av totalhöjden.
11. Förtydliga bilaga 12, bullerberäkningar, och bilaga 13, skuggberäkningar,
så att de blir mer läsbara. Komplettera även med text som förklarar och
sammanfattar resultatet av beräkningarna samt redovisar vilka åtgärder
som kommer att vidtas för att begränsa störningarna och innehålla
föreslagna villkor för buller och skuggor.
12. Redovisa vilka försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att begränsa
negativ påverkan på nattskärrans blekning inom Natura 2000-området.
13. Redovisa hur bolaget avser att uppfylla 2 kap 4 § miljöbalken (produktvalsprincipen) särskilt i fråga om val av oljor, kylvätska, frostskyddsvätska samt bränsle till arbets- och transportfordon. Redovisa även
försiktighetsmått för att undvika spridning av spill till mark och vatten vid
lagring och hantering av kemikalier såväl i anläggnings- som driftskedet.
14. Redovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att begränsa risken för
haveri som innebär utsläpp av oljor från vindkraftverk samt de
skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att begränsa spridning av oljor
till mark och vatten om ett haveri skulle inträffa.
15. Redovisa hur driftövervakningen av anläggningen kommer att ske, hur
ofta anläggningen kommer att besökas av driftpersonal och hur lång
utryckningstid driftpersonalen kommer att ha.
16. Redovisa planerade åtgärder för att begränsa störningar från
anläggningsarbeten t.ex. i fråga om tid på året, arbetstider och miljökrav
på arbetsfordon.
17. Uppge antal fordonsrörelser vid in- och utfartsvägar under
anläggningsfasen samt redogör för under vilka årstider som transporter
kommer att ske.
18. Redovisa hur bolaget avser att hantera och lägga upp massor som
uppkommer vid anläggande av vindkraftverken samt hur överskottsmassor
kommer att tas om hand.
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19. Redovisa hur bolaget avser att kontrollera verksamheten i fråga om
uppföljande undersökningar och mätningar med bl.a. avseende på buller,
skuggningar och påverkan på naturmiljö.
20. Redogör for möjligheten att ställa hela den ekonomiska säkerheten för
varje vindkraftverk innan tillståndet tas i anspråk och anläggningsarbeten
påbörjas istället för den föreslagna successiva avsättningen under tjugo år.
21. Komplettera med ytterligare 10 exemplar av ansökningshandlingarna.
Miljöprövningsdelegationens överväganden
Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolagets ansökan inklusive MKB
behöver kompletteras enligt vad som framgår av detta beslut för att en prövning
av verksamheten enligt miljöbalken ska kunna genomföras. Enligt 22 kap. 1-2 §§
miljöbalken ska under sådana förhållanden sökanden föreläggas att avhjälpa
bristerna inom en viss tid.
Punkt 4: Bolaget har redogjort för hur samrådet har genomförts samt vilka
instanser som kontaktats. Miljöprövningsdelegationen önskar även ta del av de
synpunkter som framförts och hur bolaget har beaktat dessa.
Punkt 9: För ett erhålla en lugnare landskapsbild med vindkraftverk brukar det
framhållas att verken bl.a. i möjligaste mån placeras i linje med varandra.
Punkt 10: På Gotland finns för närvarande ca 150 vindkraftverk. Få vindkraftverk
har en totalhöj d som överstiger 135 meter och enstaka har totalhöj d som uppgår
till 150 meter. Gotland har ett låglänt landskap utan större höjdskillnader och en
relativt lågvuxen skog. Bolaget har i ansökan endast i generella termer redogjort
för skillnader i miljöpåverkan och olägenheter om vindparken skulle utformas
med lägre verk än den sökta på 210 m.
Punkt 11: Såvitt framgår av skuggberäkningarna riskerar ett flertal bostäder
skuggning mer än de riktvärden som tillämpas om 30 timmar per år teoretiskt
utfall respektive 8 timmar per år förväntat utfall, i vissa fall långt över detta.
Bolaget bör redovisa vilka av de planerade vindkraftverken som alstrar
skuggningen på respektive fastighet/grupper av fastigheter och när på året och
dagen skuggning kan inträffa där. Tydligare slutsats av skugg- och
bullerberäkningarna bör dras i miljökonsekvensbeskrivningen.
Punkt 14: Skyddsåtgärder är väsentliga för att begränsa skador på människors
hälsa och miljön om ett haveri uppstår. Vid ett haveri där t.ex. olja läcker ut från
maskinhuset i verket kan stora mängder olja spridas med vinden över ett större
område.
Om sökanden inte kommer in med de kompletteringar som efterfrågas i detta
föreläggande kan Miljöprövningsdelegationen komma att pröva ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen på befintligt underlag, Detta kan medföra att
ansökan avvisas eller i delar avslås.
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55111-37763-2015

Detta föreläggande har beslutats av Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen. I beslutet har deltagit Lena Johansson, ordförande och Anders
Wasell, milj osakkunnig. Föredragande har varit Anette Broman,
miljöhandläggare.

rana Johansson

Anders Wasell

\

Bilagor
Kompletteringsbegäran från Länsstyrelsen i Gotlands län
Kompletteringsbegäran från Region Gotland

Kopia till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende nr MHN 2014/2866
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Begäran om komplettering

2016-02-05

j M KOM

LÄNSSTYRELSEN l STOCKHOLMS LÄN
2016 -02-09

Länsstyrelsen Stockholm

Miljöpröyningsdelegäticinén
Bok 22067
-10422 Stockholm

HÄNG VAR GULLAUSER 1:9 m.fl. - yttrande öm behov av
komplettering för ansökan om tillstånd till Forsviden södra
vindkraftsanläggning (Dnr: 5511 37763 2015)
En förfrågan från MiljöprövningsdelegatiQnén (MPD) inkom 2015-12-01 till
miljö- oeh hälsoskyddsnämnden, om att yttra sig om behovet av kompletteringar
till den ansökan, samt tillhörande MKB^ som Forsvidén' Viiid AB lämnat in till
MPD. Tillsynsmyndigheten (I-M) svarar härmed på denna förfrågan, efter att per
e-post från MPD ha fått anstånd att yttra sig till 2016-02-05.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande förslag till kompletteringar:
1. Konsekvensanalys efterfrågas av hur detta vindkraftprojekt skulle
påverkas dels av en alternativ utbyggnad där de sex verk som gränsar till
Natura 2000- området utesluts, dels ett alternativ dä endast verken
utanför riksintresse för naturvård byggs (de sex verk som ska placeras
längst åt syd/väst).
Med avseende på hydrologin anser tillsynsmyndigheten (IM) följande:
2. I förslag till villkor nr. 5 framgår följande, "Den slutliga placeringen av
nya vägar ska ske i samtåd med tillsynsmyndigheten". TM anser dock att
placeringen av nya vägar och förstärkningen av befintligt vägnät, samt
hur man säkrar att hydrologin inte påverkas vid detta arbete, inte bör
hänskjutas till TM. Detta bör avgöras redan i tillståndsprövningen,
eftersom det inte bedöms vara ett villkor av mindre betydelse.
3. Vidare anser TM att sökanden redan i detta skede ska redovisa tydligt var
uppställningsytor för varje vindkraftverk ska förläggas, samt var de högar
med bortforslat material som tas upp i MKB:n (sid. 17) ska placeras.
4. Vidare saknar TM en plan för hur män ska undvika skador på känslig
natur vid anläggningsarbetet. Ska särskilt känsliga områden markeras i
terrängen på något vis? Ska man förlägga arbetet under viss del av året
för att undvika höga flöden?

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
E-post reglstrator-mhn@gotland.se

Bankgiro 339-8328
Plusgiro 18 97 50-3
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende nr

MHN zgw/zsee

Region Gotland

5. I bilaga 7 kan man läsa angående placering av vägttummor vid det ur
hydrologisk synpunkt känsliga området nord ost och. norr om Stora
Pussmyr att"...'. Trummor placeras där sannolikheten är hög för att
vattenrörelser sker vid höga flöden, för att identifiera dessa punkter bör
området besökas vid flödestoppar". Att identifiera vattenrörelser vid
höga flöden borde enligt TM ingå i den hydrologiska kardäggningen och
bör redan vara gjort och redovisad som underlag i samband med
tillståndsprövningen.

Med avseende på fågel och fladdermöss anser TM följande:
6. TM förutsätter att det villkoras om uppföljande inventeringar om hur
fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraftprojektet.
7. Vidare bör det villkoras om att anläggningsarbetet ska förläggas till delar
av året då påverkan/störningen på fågel och fladdermöss är som minst.
Övrigt som efterfrågas:
8. Innebörden av vad uttrycket "när tillståndet har tagits i anspråk" avser
bör förklaras tydligt,
9. TM anser att det föreslagna villkoret om kontrollprogram ,villkor nr, 10,
även ska gälla äwecklingsfäsen.
10. Då de planerade verken ska stå i känsliga vattenområden bör sökanden
redogöra för vilken beredskap som finns för olyckshändelser med
oljeläckage som följd. Sökanden bör även uppge hur man kommer att
prioritera tekniska system för att förhindra oljeläckage, vid
upphandlingen av vindkraftverk.
11. Det kommer enligt ansökan att bli inte mindre än fyra olika platser för
in/utfart till vindkraftparken. Här saknar TM redovisning av förväntat
antal fordonsrörelser vid in- och utfartsvägar under anläggningsfasen,
samt redogörelse för under vilka årstider transporterna kommer att ske.

För Miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt delegation

Marianne Ansén Nilsson
Miljöskyddsinspektör
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Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöprövningsdelegationen
Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Ang. behov av kompletteringar av ansökan från Forsviden Vind AB om tillstånd
till gruppstation för vindkraft på fastigheterna Hangvar Gullauser 1:9 m.fl. i
Gotlands kommun, ert dnr 5511-37763-15
Länsstyrelsen bedömer att ansökan behöver kompletteras enligt följande:
1. Verkens planerade placeringar bör framgå genom att koordinater för varje
planerat vindkraftverk anges, uttryckt i SWEREF 99 TM.
Bolaget har i ansökan redogjort för att den främsta skyddsåtgärden ligger i de
detaljerade studier som lett fram till exakta föreslagna placeringar för varje
vindkraftverk utifrån de förutsättningar som råder på varje specifik plats.
Bolaget har också bedömt det svårt att försöka placera verken
geometriskt/symmetriskt på grund av behovet att anpassa vindkraftverkens
placeringar till de naturvärden, topografi och bostäder som finns i området.
Området för vindparken är av riksintresse för naturvården. Mot bakgrund av
områdets skyddsvärden anser Länsstyrelsen att bolaget ska redovisar
koordinater för varje föreslagen placering av vindkraftverk, för att underlätta
dels vid bedömningen av ansökan, dels för beaktande av de hänsyn som måste
tas vid anläggningsarbetet om tillstånd lämnas.
2. Läsbarheten av dels bilagan med bullerberäkningar och dels bilagan med
skuggberäkningarna behöver förbättras. Det är svårt att se vilka indata bolaget
använt i sina bullerberäkningar. Det är också svårt att på kartorna se
beteckningar på vindkraftverken och de bostäder för vilka beräkningarna
utförts eftersom de redovisas i skala 1:175 000.
3. Bolaget bör förklara varför olika verk använts vid beräkning av buller
(Senvion 3,2 MW?) respektive skuggning (Gamesa 136 4,5 MW) och hur
känsliga dessa beräkningar är i förhållande till de olika typer av verk som kan
bli aktuella.
4. Skuggberäkningarna visar att 29 respektive 26 bostäder riskerar skuggning
mer än de riktvärden som används om 30 timmar per år teoretiskt utfall
respektive 8 timmar per år förväntat utfall, i vissa fall mycket mer. Enligt
beräkningarna skulle 32 bostäder kunna få skuggolägenheter mer än 100 dagar
om året. Länsstyrelsen anser att bolaget bör komplettera skuggberäkningen
och redovisa vilka av de planerade vindkraftverken som alstrar skuggningen
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62185 VISBY
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Visborgsallén 4
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0498-29 21 oo
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gotland@lansstyrelsen.se
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LANSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN

på respektive fastighet/grupper av fastigheter och när på året och dagen
skuggning kan inträffa där - vilket är möjligt och standardmässigt genom det
program bolaget använt för beräkningarna (VindPro).
Det framgår inte om skuggningsberäkning skett för den bebyggda fastigheten
Tingstäde Rosarve 1:12, belägen ca 500 meter sydväst om Pussmyr och öster
om planerade vindkraftverk FV15.
5. Hela Gotland är utpekat enligt 4 kap. 1-2 § miljöbalken. Projektområdet är
vidare beläget inom område (NRO09017) av riksintresse för naturvården
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. På Gotland finns för närvarande ca 150
vinkraftverk, varav många är nyuppförda genom de generationsskiften som
genomförts de senaste åren. Få vindkraftverk har totalhöj d som överstiger 135
meter och enstaka har totalhöj d som uppgår till 150 meter. Gotland har ett
låglänt landskap utan större höjdskillnader. Skogen i området för den
planerade vindparken är lågvuxen. Eftersom bolaget vill kunna välja
vindkraftverk så höga som 210 meter i detta landskap har Länsstyrelsen under
samrådet försökt framföra att ansökan behöver redovisa hur olägenheter (som
skuggning) och landskapspåverkan skiljer sig mellan en alternativt utformad
park med lägre vindkraftverk (t.ex. 150 meter) jämfört med dessa höga verk.
Bolaget har i ansökan endast i mycket generella termer redogjort för skillnader
i miljöpåverkan och olägenheter om vindparken skulle utformas annorlunda
på platsen. Länsstyrelsen anser därför att bolagets bör utveckla sin
alternativredovisning.
6. Länsstyrelsen finner kartmaterialet i ansökan generellt väl översiktligt.
Ansökan skulle vara betjänt av att kompletteras med en karta i lämplig skala
där vindkraftverk, fastigheter och fastighetsbeteckningar framgår.
Ärendet, deltagande i yttrandet
Miljöprövningsdelegationen har den 26 november 2015 lämnat Länsstyrelsen
möjligheter att yttra sig över eventuellt behov av kompletteringar av Forsviden Vind
AB:s ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.
Detta yttrande har avgetts av chefen för Miljö- och vattenenheten, efter föredragning av
miljöhandläggare Lena Kulander. I handläggningen har även chefen för
Naturvårdsenheten Anna-Lena Fritz, kulturmiljöhandläggare Beatrice Edman och
planhandläggare Torun Signer deltagit.

Karin Fager

Lena Kulander

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/386
28 februari 2017

Gunnar Gustafsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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.
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.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/386

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 och ekonomiska 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
MHN 2017/386

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 och ekonomiska 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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Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 27
MHN 2017/386
-SBF 9 januari 2017

Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland”
Arbetsutskottets beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Sammanfattning

Arbetsutskottet begär komplettering av tjänsteskrivelse; om lottoverksamheten kommer
att flyttas över till Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet kommer denna
sannolikt att påverka nämndens ekonomi.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Missiv

Ledningskontoret

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.
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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.
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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
•
•

•
•
•
•
Totalt

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

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
Film på G

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

Summa

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

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

+

Återstår att spara

6,7 mnkr

Summa hittills+förvaltning, ny org
•
•
•
•

Biblioteksorganisationen
Bidragsverksamheten
Idrottsanläggningar
Ungdomsverksamheten

Summa

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

- 8,3 mnkr

-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.

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

26

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.

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

27

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.
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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.
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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:
ör respektive
verksamhetsområde.
tas fram.
utsett.
a 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.

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

60

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

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/
27 februari 2017

Andreas Larsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Nuvarande delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderades
senast 2012-06-12. Ett antal hänvisningar till lagar och förordningar är inaktuella då
lagstiftning ändrats eller upphört att gälla. Delegation ges även till nivån
avdelningschef vilket inte längre är en chefsnivå i samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett
förslag till revidering gjordes 2015 av förvaltningen men av okänd anledning togs
detta förslag inte upp i nämnd. På uppdrag av förvaltningschefen har enheten
förvaltningsstöd tillsammans med medarbetare från enheterna
livsmedel/alkoholtillstånd och miljö- och hälsoskydd tagit fram ett förslag till
reviderad delegationsordning som grundar sig i det förslag som togs fram 2015.
Vid jämförelse av nu gällande delegationsordning och förslaget till revidering så kan
det vid första anblick framstå som en omfattande förändring av
delegationsordningen. Det är värt att nämna att det i huvudsak handlar om
kosmetiska förändringar, sammanslagna ärendetyper och borttagen inaktuell
lagstiftning.
Inget föreslås delegeras som idag inte redan ges delegation på.

Föreslagna ändringar

Delegationsordningen har ändrats enligt följande:
 Utseendemässig ändring med likartad mall som den som byggnadsnämndens
använder.
 Ett flertal inaktuella laghänvisningar har bytts till aktuell lagstiftning.
 Titeln avdelningschef har tagits bort och ersatts av enhetschef.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/

En rad delegationer såsom exempelvis olika yttranden eller nedsättning av
olika avgifter i tidigare delegationsordning ryms nu i till exempel A 1.3 Besluta
om nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt de för nämnden gällande taxor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 24
MHN 2017/765
-SBF 27 februari 2017

Beslut om revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegationsordning

Arbetsutskottet förslag till beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Enhetschef Andreas Larsson berättade för arbetsutskottet om de förändringar som
gjorts i den nya delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nuvarande delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderades senast
2012-06-12. Ett antal hänvisningar till lagar och förordningar är inaktuella då lagstiftning
ändrats eller upphört att gälla. Delegation ges även till nivån avdelningschef vilket inte
längre är en chefsnivå i samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett förslag till revidering gjordes
2015 av förvaltningen men av okänd anledning togs detta förslag inte upp i nämnd. På
uppdrag av förvaltningschefen har enheten förvaltningsstöd tillsammans med
medarbetare från enheterna livsmedel/alkoholtillstånd och miljö- och hälsoskydd tagit
fram ett förslag till reviderad delegationsordning som grundar sig i det förslag som togs
fram 2015.
Vid jämförelse av nu gällande delegationsordning och förslaget till revidering så kan det
vid första anblick framstå som en omfattande förändring av delegationsordningen. Det
är värt att nämna att det i huvudsak handlar om kosmetiska förändringar, sammanslagna
ärendetyper och borttagen inaktuell lagstiftning.

Inget föreslås delegeras som idag inte redan ges delegation på.

AU § 24 fortsättning
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

AU § 24 fortsättning
Föreslagna ändringar

Delegationsordningen har ändrats enligt följande:
 Utseendemässig ändring med likartad mall som den som byggnadsnämndens
använder.
 Ett flertal inaktuella laghänvisningar har bytts till aktuell lagstiftning.
 Titeln avdelningschef har tagits bort och ersatts av enhetschef.
 En rad delegationer såsom exempelvis olika yttranden eller nedsättning av olika
avgifter i tidigare delegationsordning ryms nu i till exempel A 1.3 Besluta om
nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt de för nämnden gällande taxor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning
Fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2017-02-27
Gäller 2017-tv
Ärendenr MHN 20xx/xxxx
Version 1.0
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Allmänna bestämmelser
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden har överklagats
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, när de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om tillstånd, godkännande, dispenser, anmälningar och liknande innefattar, där lagen så medger
 befogenhet att fatta beslut att bifalla eller avslå en ansökan och med stöd av gällande
författningar, meddela villkor för beslutet
 rätt att inte vidta åtgärd med anledning av framförda klagomål, gjord anmälan eller av
annan anledning
 meddela föreläggande eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden
 avskriva ärenden från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan
förfallit av annan anledning)
Delegering av befogenhet att besluta i ärenden om föreläggande, förbud eller annan åtgärd
innefattar även befogenhet att förordna att beslutet skall gälla utan hinder av att det överklagas.
Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden vid kommande sammanträde.
Vid ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

Beslut eller domar som innebär ändring av delegeringsbeslut får överklagas av den som
innehar delegation för ärendet.

Delegater
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, MHN AU
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
 Förvaltningschef
 Enhetschef
 Inspektör
 Nämndsekreterare
 Tillsynsförättare
 Skorstensfejarmästare
Rätten till delegation förutsätter att delegaten har kunskap inom området samt arbetar
gentemot miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Delegation på viss nivå innebär att delegation ges även för samtliga nivåer ovanför.
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen
betraktas som verkställighet.

Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar.
OSL
TF
KL
VL
MB
FMKB
FMH
LMFH
MTF
FAM
NFS 2003:24
LL
LF
FAOKL
FAOKF

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

LIVSFS 2005:10
LSO
LBE
FBE
MKB
MHN AU
MPF
SJVFS
SFS

Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Kommunallag
Viteslagen
Miljöbalken
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Lokala föreskrifter till skydd för hälsa och miljö
Miljötillsynsförordningen
Förordning om allvarliga miljöskador
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
Livsmedelslagen
Livsmedelsförordningen
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter.
Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Lagen (2003: 778) om skydd mot olyckor
Lagen (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor
Förordning (2010: 1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE)
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Miljöprövningsförordningen
Statens jordbrukverks författningssamling
Statens författningssamling
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning

Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

A. Administrativa ärenden m.m.
1)

Ekonomiärenden

1.1

Avskrivning av fordringar.

Enhetschef

1.2

Inspektör

1.8

Beslut att debitera avgift enligt de för nämnden gällande
taxorna.
Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgifter
enligt de för nämnden gällande taxor.
Besluta att förena föreläggande och förbud, som meddelas med stöd av lag eller annan författning för vilken miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet, med
vite om högst 10 000 kr i varje enskilt ärende, enligt lag
om viten.
Besluta att förena föreläggande och förbud, som meddelas med stöd av lag eller annan författning för vilken miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet, med
vite om högst 200 000 kr i varje enskilt ärende, enligt lag
om viten.
Ansöka om utdömande av förelagt vite enligt 21 kap 1 §
p:8 MB respektive 6 § VL.
Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning enligt 47 – 50 §§ delgivningslagen och 19
– 20 §§ delgivningsförordningen
Ta emot delgivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2)

Övriga administrativa ärenden

2.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas, 6 kap. 36 § KL
Framställningar till statliga och kommunala myndigheter
i anslutning till nämndens verksamhet, dock inte framställning till Regionstyrelsen eller Regionfullmäktige.

Ordförande

Remittering av ärenden och besvarande av remisser,
dock inte yttrande till Regionstyrelsen eller Regionfullmäktige eller yttrande med anledning av överklagande av
beslut som fattats av Regionfullmäktige eller nämnden.
Beslut i fråga om att inte lämna ut allmän handling 6 kap
3 § OSL, 2 kap 14-15 §§ TF.
Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen, mark- och miljödomstol och andra myndigheter
enligt 6 kap 6 § KL

Inspektör (mindre
vikt)

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

2.2

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

2.3

2.4
2.5

Enhetschef
Enhetschef

MHN AU

Enhetschef
Enhetschef

Nämndsekreterare

MHN AU

Förvaltningschef
Ordförande
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
2.6
2.7

2.8
2.9

Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent enligt 24 § förvaltningslagen.
Besluta att avvisa en ansökan eller anmälan som är ofullständig eller bristfällig så att förutsättningarna inte finns
för att ta upp ärendet för behandling i sak.
Begära polishandräckning enligt aktuell lagstiftning inom
nämndens ansvarsområde.
Rättelse av skrivfel eller liknande. FL 1986:223

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Nämndsekreterare
Inspektör

Inspektör
Nämndsekreterare

B. Ärenden enligt miljöbalken m.m.
1)

Allmänna hänsynsregler m.m. kap 2

1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna. 2 kap 2-9 §§ och 26 kap MB.

2)

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kap 6

2.1

Lämna yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning. 6 kap 4 §
MB.
Lämna yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om betydande miljöpåverkan. 6 kap 5 § MB
Lämna yttrande över MKB som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende. 6 kap 8 § MB
och 12 § FMKB
Lämna yttrande om MKB i samband med att MKB för
plan eller program upprättas eller med anledning av att
MKB för plan eller program upprättas. 6 kap 12-14 §§
MB och 8 § FMKB.

2.2
2.3

2.4

3)

Skydd av områden kap 7

3.1

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat eller
om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, om det
finns särskilda skäl för det. 7 kap 22 § 1:a och 2:a stycket
MB.
Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) och anmälningsärenden om åtgärd från vattenskyddsföreskrifter
som länsstyrelsen har meddelat i den mån länsstyrelsen
överlåtit sådan beslutanderätt på nämnden. 7 kap 22 §
3:e stycket MB.

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

3.2

4)

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kap 9
m.fl.

4.1

Lämna yttrande till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 19 kap 4 §
MB, 9 § FMH samt 22 kap 4 och 10 §§ MB.

Inspektör

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör

Inspektör
(inte avslag)

Inspektör
(inte avslag)

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
4.2

Delegat

Lämna yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet.
1 kap 11 § MPF, 22 § och 26 § FMH.
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning eller ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 13 § FMH och 2 § LMFH
Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådan avloppsanordning som avses i 13 § FMH. 14 § FMH

Enhetschef

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 17 § FMH och 7 § LMFH
Beslut med anledning av ingiven anmälan. 27 § FMH.

Inspektör

Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla, nötkreatur,
häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller orm. 39 § FMH och 3 § LMFH.
Besluta om åtgärder som behövs för att undanröja risken
för smittspridning från sällskapsdjur eller objekt. 9 kap
15 § MB.
Beslut med anledning av anmälan enligt 38 § FMH

Inspektör

4.10 Yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd till täkt. 9
kap 6 a § MB.
4.11 Besluta om villkor av mindre betydelse som tillståndsmyndighet i beslut/dom om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtits till tillsynsmyndigheten att fastställa. 22
kap 25 § 3:e st MB.
4.12 Beslut att hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen. 24 §
FMH.

Inspektör

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

Delegationsordning

5)

Verksamheter som orsakar miljöskador (förorenade områden) kap 10

5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada och av allvarlig miljöskada. 10 kap 14 § MB,
18-21 §§ FAM.
Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med
anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningar. 28 § FMH

5.2

Kommentar

Inspektör
(inte avslag)
Inspektör
(inte förbud)

Inspektör
(inte beslut om
förbud)

Inspektör

Enhetschef
Inspektör

Inspektör

Enhetschef

Inspektör

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
6)

Vattenverksamhet 11 kap MB

6.1

Avge yttrande till mark- och miljödomstolen och länsstyrelse i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till markavvattning.

6.2
7)

Jordbruk och annan verksamhet kap 12

7.1

Beslut och föreläggande enligt 12 kap 10 § MB och förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915.
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering enligt 12 kap 9 § förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915.
Besluta i ärenden om dispens att sprida gödsel enligt 36
§ SJVFS 2014:62.

7.2
7.3
8)

Kemiska produkter och biotekniska organismer
kap 14

8.1

Beslut i ärenden med anledning av tillstånd eller anmälan
enligt 40-41 §§ SFS 2014:425.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening
vid hantering av brandfarliga vätskor. NFS 2003:24
Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar
som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, enligt förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen SFS 2016:1128.
Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna
PCB-produkter i byggnader och anläggningar enligt 18 §
förordningen (2007:19) om PCB mm.

8.2
8.3

8.4
9)

Avfall och producentansvar kap 15

9.1

Besluta om dispens eller undantag från bestämmelserna i
renhållningsordningen. 26-30, 34 §§ Region Gotlands
avfallsföreskrifter.
Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller
annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall
än trädgårdsavfall. 45 § avfallsförordningen.

9.2

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

10)

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Enhetschef
Enhetschef

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Tillsyn – miljöfarlig verksamhet kap 26 och 27

10.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan vite enligt 26
kap. 9 § MB.

Inspektör
Enhetschef

10.2

Inspektör

Besluta att förelägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn eller adress. 26 kap 13 § MB.
10.3 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som
kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kontrollprogram
eller förbättrande åtgärder. 26 kap 19 § 3:e stycket MB.

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum

Delegationsordning

Delegat

10.4 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen. 26 kap 21 § MB.
10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 26 kap 22 § MB.
10.6 Besluta om anstånd att inlämna miljörapport. 6 § NFS
2006:9.

Inspektör

10.7 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet mm till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 26 kap 15 § MB.
10.8 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad, om risken
för allvarliga skador eller andra särskilda skäl motiverar
att rättelse bör göras genast. 26 kap 18 § MB.
10.9 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet
och dess verkningar istället skall utföras av någon annan
och att utse någon att göra sådan undersökning om
kostnaden för undersökningen inte överstiger 10 000kr.
26 kap 22 § 1:a st 3:e meningen MB.
10.10 Besluta att förena beslut om undersökning med förbud
att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 26 kap 22 § 3:e st MB.

Enhetschef

11)

Inspektör

Inspektör

Enhetschef

MHN AU

MHN AU

Tillstånds giltighet, omprövning m.m. kap 24

11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 24
kap 8 § MB.
12)

Kommentar

Enhetschef
Inspektör

Miljösanktionsavgifter kap 30

12.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger
5 000 kronor. 30 kap 3 § MB.

Enhetschef

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

C. Ärenden inom livsmedelslagstiftningen.
1)

Livsmedelslagen

1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagens om de beslut
som meddelats med stöd EG-bestämmelserna ska följas.
22 § LL 2006:804.

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
2)

2.1

2.2

2.3
3)

3.1

3.2

3.3

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

4)

4.1

Beslut att ta hand om en vara som
a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 §
livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22
§, om föreläggande eller förbudet inte följs. 24 § LL.
Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något
annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor
som omfattats av ett förbud enligt föreskrifter meddelande med stöd av 6 § LL. 24 § 3:e stycket LL och 34 §
LF.
Beslut om att vidta åtgärder för att spåra smitta och
undanröja risken för smittspridning. 25 § LL.
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger.
27 § LL.
Begära upplysningar, ta del av handlingar samt få tillträde till lokaler. 20 § LL.

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Inspektör
Enhetschef

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör

Livsmedelsförordningen 2006:813

Beslut om läkarundersökning, 8 § LF.
Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer till följd av åtgärder enligt 24 § i
livsmedelsagen i samband med omhändertagande av
vara enligt 34 § LF

Enhetschef
Enhetschef

Inspektör
Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande
av godkännande av livsmedelsanläggningar enligt 24
§ LF.
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
(FAOKL)

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, samt beslut om årlig kontrollavgift. 3-6 §§
FAOKL och Region Gotlands taxa enligt livsmedelslagen.
Besluta om avgift för godkännande och registrering. 3-6
§§ FAOKL och Region Gotlands taxa enligt livsmedelslagen.

Inspektör

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 11 § FAOKL.

Inspektör

Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 23 § lag
om foder och animaliska biprodukter.

Inspektör

Inspektör

Lagen om foder och animaliska biprodukter
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
4.2

4.3

Delegat

Enhetschef

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter. (FAOKF)

5.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift. 3 – 6
§§ FAOKF och art. 27 EG 882/2004
Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 12 § FAOKF art 28 EG 882/2004.

Inspektör

Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.
Art 31.1 a) och b) EG 882/2004, art 4 EG 852/2004
samt 23 § LF.
Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. Art 31.2 c) EG 882/2004, art. 4 EG 853/2004 och
23 § LF.
Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant godkännande. Art
31.2 d) EG 882/2004. 23 § LF.
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Art 18 EG 882/2004.
Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att
a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder.
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras
tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder
som anges i punkt a) vidtas.
Art. 19.1 EG 882/2004
Beslut om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på destruktion eller vidta lämpliga åtgärder som
är nödvändiga för att skydds människors och djurs hälsa.
Art. 19.2 EG 882/2004
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som
är föremål för strängare kontroller i enlighet med art
15.5 och som inte kontrollerats eller hanterat i enlighet
med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och
att det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art. 21.

Inspektör

6)

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

Kommentar

Enhetschef

5)

5.2

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

Besluta att ta hand om en vara samt - om förutsättningar
för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad. 25 § lag om foder och animaliska biprodukter.
(ev. kopplat till belopp)
Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.
26 § lag om foder och animaliska biprodukter.

Delegationsordning

Inspektör

Kontrollförordning (EG) 882/2004 om offentlig
kontroll

Inspektör
Inspektör
Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

6.12
6.13

6.14
6.15

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara
nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att
livsmedelslagstiftningen följs. Art. 54.2 a) EG 882/2004.
Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av
livsmedel på marknaden och import och export av livsmedel. Art. 54.2 b) EG 882/2004.
Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka
från marknaden och/eller destrueras. Art. 54.2 c) EG
882/2004.
Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra
ändamål än det som de ursprungligen var avsedda för.
Art. 54.2 d), EG 882/2004
Beslut att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela
eller delar av det berörda företaget under en lämplig
tidsperiod. Art. 54.2 e), EG 882/2004
Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande. Art. 54.2 f), EG 882/2004
Besluta om permanent upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning när verksamheten upphört. Art. 31
EG 882/2004, art. 4 EG 853/2004.
Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar
från tredje länder. Art. 54.2 g) EG 882/2004
Besluta om andra åtgärder som anser vara motiverade.
Art. 54.2 h EG 882/2004

7)

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2001:30)

7.1

Besluta om fastställande av egenkontrollprogram
och beslut om fastställande av provtagningspunkter
samt frekvens av normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten. 11 § LIVSFS 2001:30

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Inspektör
Inspektör
Inspektör
Inspektör

Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör
Inspektör

Inspektör

D. Övriga ärenden inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
1)

Plan- och bygglagen

1.1

Lämna yttrande till byggnadsnämnden i ärende angående förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov
Lämna yttrande till byggnadsnämnden över detaljplaner
och områdesbestämmelser i samband med:
a) planförfrågan.
b) samrådsskedet 5 kap 11 § PBL.
c) granskning 5 kap 18 § PBL.
Lämna yttrande till byggnadsnämnden i ärende angående ändring av detaljplan och områdesbestämmelser samt
i ärenden där enkelt planförfarande tillämpas.

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

1.2

1.3
2)

Förordning om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa (2007:156)

2.1

Utfärda intyg enligt lagen.

Inspektör (positiva)
a) Inspektör
b) MHN AU
c) Inspektör

Inspektör

Inspektör
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Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärende/Lagrum
3)

Strålskyddslagen (SSL)

3.1

Besluta om att begära upplysningar eller handlingar som
behövs för tillsynen, enligt 31 § strålskyddslagen.
Besluta om föreläggande eller förbud 32 § strålskyddslagen.

3.2
4)

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Inspektör
Inspektör

Alkohollagen

Inspektör
Yttrande till den nämnd inom regionen som har hand
om ärenden enligt tillstånd till servering av alkoholhaltiga
drycker
E. Ärenden för Räddningstjänstens verksamhet
4.1

1)

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

1.1
1.2

Beslut om tillsyn enligt 5 kap 1 § LSO
Meddela föreläggande och förbud i samband med tillsynsärende (dock inte föreläggande kopplat till vite eller
verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad),
enligt 5 kap 2 § LSO
Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även
om det överklagas, enligt 10 kap 4§ LSO

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

1.3

Tillsynsförättare
Tillsynsförättare

Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare
(efter samråd med
skorstensfejarmästaren)
Skorstensfejarmästaren

1.4

Beviljande eller återkallande av dispens om sotning på
egen fastighet, 3 kap 6 § andra stycket LSO

1.5

Meddela föreläggande och förbud i samband med
brandskyddskontroll (dock inte föreläggande kopplat till
vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad), enligt 3 kap 6 § andra stycket LSO

2)

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2.1

Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera
explosiva varor, eller hantera större mängd brandfarliga
varor enligt 16 – 19 §§ LBE

2.2

Beslut om återkallande av tillstånd 20 § LBE

2.3

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet, enligt 19
§ LBE
Godkännande av föreståndare, enligt 9 § 3:e stycket LBE Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Beslut om tillsyn 21 § LBE

2.4
2.5

2.6

Meddela föreläggande och förbud i samband med tillsynsärende (dock inte föreläggande kopplat till vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad), 25 § LBE

Tillsynsförättare
(som har genomgått MSB utbildning för tillståndshandläggare eller
motsvarande)
Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare

Tillsynsförättare
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Ärende/Lagrum
2.7

Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även
om det överklagas, 35 § LBE

3)

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor (FBE)

3.1

Besluta om hanterings början före avsyning gällande
brandfarliga och explosiva varor 16 § FBE
Förlängning av utredningstiden med tre månader 17 §
FBE

3.2
4)

Övrigt, remisser och skrivelser

4.1

Sakkunnigutlåtande om brand- och rökspridning

4.2

Remissyttrande angående planfrågor, enligt plan och
bygglagen

4.3

Remissyttrande angående bygglov, enligt plan och bygglagen
Remissyttrande angående ordningslagen (1993:1617)
Remissyttrande angående tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse, enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse
Remissyttrande angående tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker, enligt alkohollagen (2010:1622)

4.3
4.3

Ärendenr MHN 20xx/xxxx Datum 2017-02-27

4.4

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)

Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
(efter samråd med
Räddningschefen)
Tillsynsförättare
m. brandingenjörskompetens,
Brandutredare,
Brandmästare
Tillsynsförättare
med brand eller
riskingenjörskompetens eller
med MSB kurs
tillsyn B
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
Tillsynsförättare
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Ärendenr MHN 2017/811

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum 6 mars 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remissvar - Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Bakgrund

”Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och granskande
nämnder 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”
Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska
sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor ses över liksom
möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Utifrån detta har en projektplan med riktlinjer för uppföljning upprättats för
arbetet med besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara
motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1.5 miljoner MHN och 2.5 miljoner BN
2018 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
I projektplanen finns sju delprojekt med ansvariga för respektive del. Där
specificerad tidsplan finns är den beskriven i respektive delprojekt.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 2017/811

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Handlingsplanen är godkänd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25 ,
nämnden uppmanade och gav förvaltningen i uppdrag att tidssätta de olika
projekten.
Uppföljning av besparingsuppdraget kommer ske under hela året för att
säkerställa att man klarar de besparingsuppdrag som ålagts nämnden. Extra
ekonomisk rapportering kommer ske utöver Regionen ekonomiska tidsplan för
rapportering.
Inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden har man säkerställt en genomlysning
och även ändringar av taxor.
Ny taxemodell for den offentliga kontrollen av livsmedel galler fr.o.m.
1 januari 2016. Även reviderad taxa inför 2016, utifrån konsumentprisindex har
beslutats (RF 2015/248).
Forandrad tillsynstaxa gallande lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778)
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE, 2010:1011) beslutades av
regionfullmäktige 2016-02-22 (RF 2016/6 ).
Ny taxemodell och nytt timpris inom miljöbalkens verksamhetsområden och
fr.o.m. 1 januari 2017. (RF 2016/230,RF 2016/231).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa medel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om medel från Hållbara Gotland
för att genomföra en förstudie från den 15 mars 2017 till den 30 september
2017. Syftet med förstudien är att kartera informationsflödet i
samhällsbyggnadsprocessen och inventera behovet av digitalisering.
Inventeringen ska peka ut prioriterade områden och beskriva var nyttan och
mervärdet med digitalisering är som störst. Den ska även beskriva var bättre
samarbete mellan alla inblandade aktörer kan öka värdet av informationen,
effektivisera processen och öka medborgardialogen.
Förstudien ska resultera i en ansökan till ett projekt vars mål är att genom
digitalisering effektivisera samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 2017/811

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fortsatt arbete görs för att skapa förutsättningar för en nämndövergripande
dialog när det gäller utbud. Detta görs dels genom olika chefsnätverk som
ligger regelbundet under året. Exempelvis har dialogen i början på året haft
fokus på det minskade utbudet från Regionstyrelsen/regionstyrelse
förvaltningens tjänster gentemot övriga förvaltningar/nämnder.

Underlag

Revisionsskrivelse
Revisionsrapport

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 25
MHN 2017/811
-SBF 6 mars 2017

Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering

Arbetsutskottets beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Sammanfattning

Ekonomichef Martin Ekepil-Ringelid redogjorde för ärendet.
Arbetsutskottet begär komplettering av yttrandet med en redovisning av det statsbidrag
som förvaltningen ansökt om.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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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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
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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.
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Martin Halldén

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Ärendenr MHN 2017/821

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Martin Ekepil Ringelid

Datum 6 mars 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport feb 2017

Bedömning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska
resultat jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt
verksamhets uppföljning.
Periodens utfall är positivt med 272 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 3 178 tkr vilket är 329 tkr lägre än budget. Team Vatten har
cirka 225 tkr lägre i intäkt än budget när det gäller prövning projektavlopp.
Och i periodens intäkter saknas team Hälsoskydds årliga avgifter som inte kom
med innan månadsbryt gjordes i ekonomisystemet. Det motsvarar en intäkt på
cirka 104 tkr för perioden.
De totala kostnaderna uppgår till 4 754 tkr, vilket är 601 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 3 044 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 3 591 tkr. Personalkostnaderna är den största enskilda
post som orsakar till de lägre driftkostnaderna.
Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i
nedanstående tabell.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
januari –
feb,tkr

3 507
- 5 355
-1 848

Utfall
januari feb, tkr

3 178
- 4 754
-1 576

Avvikelse
januari feb, tkr

-329
601
272

Budget
helår
2017

21 044
32 109
- 11 065

Enligt den ekonomiska prognosen för helåret 2017 kommer miljö- och
hälsoskydds-nämnden att redovisa ett överskott med 276 tkr.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Prognos
helår
2017

20 819
31 608
10 789

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 23

Information – Ekonomisk tidsplan

Arbetsutskottets beslut


Miljö och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner att informationen ges
på kommande nämnd.

Sammanfattning
En tidsplan för när ärenden gällande ekonomi ska presenteras för arbetsutskottet och
nämnden våren 2017 redovisades av ekonomichef Martin Ekepil-Ringelid.

AU 7 mars
Månadsrapport feb
MHN 21 mars
Månadsrapport feb
Delegation till AU, Strategisk plan & Budget 2018-2020
AU 4 april
Strategisk plan & Budget 2018-2020
Delårsrapport 1 (underlag till nämnd kallelse)
MHN 18 april
Delårsrapport 1
AU 31 maj
Månadsrapport maj
MHN 13 juni
Månadsrapport maj

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ekonomisk tidsaxel för Miljö- och hälsoskyddsnämnden våren 2017

AU 7 mars
Månadsrapport feb
MHN 21 mars
Månadsrapport feb
Delegation till AU, Strategisk plan & Budget 20182020
AU 4 april
Strategisk plan & Budget 2018-2020
Delårsrapport 1 (underlag till nämnd kallelse)
MHN 18 april
Delårsrapport 1
AU 31 maj
Månadsrapport maj
MHN 13 juni
Månadsrapport maj

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 36

Information - Fördjupningsteman för kommande
nämndsammanträden

Arbetsutskottets beslut


Justerare:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott beslutar att fördjupningstema på
kommande nämnd blir i form av information och bedömningar kring
avloppstillstånd.

Utdragsbestyrkande:

Verksamhetsberättelse
Miljösamverkan Sydost 2016

miljösamverkan sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom
livsmedel-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län.
Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.
Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar.
Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter.

13_0282

Genomförda projekt och temadagar under 2016

Framgångsfaktorer
Deponiprojektet i Gotlands och Kalmar läns
kommuner har identifierat ett antal framgångsfaktorer som är avgörande för att arbetet blir framgångsrikt.

EN REALISTISK TIDSPLAN
Denna typ av projekt tar tid – ofta flera år. Se
därför till att det finns en rimlig tidsplan så att
samtliga parter får tid på sig att planera och
genomföra.

TYDLIGGÖR ANSVARET
Det egna ansvaret måste vara tydligt. Att regionförbundet hjälper till med upphandlingen
av konsult förenklar för verksamhetsutövarna. Men fortfarande har de ett eget ansvar
för arbetet.

KONTINUITET
Det behövs upprepade utbildningstillfällen
och löpande vägledning för både tillsynsmyndighetens handläggare och för verksamhetsutövare. Ökad kunskap och tydlig information skapar trygghet för deltagarna.

KUNSKAP
Det är viktigt att ha rätt kunskap om deponier
inom kommunen för att spara tid och veta
vad som krävs.

POLITISK FÖRANKRING
Aktiv information till deltagande kommuners
ledande organ och verksamhetsutövare ger
legitimitet och ökar förståelsen för vikten av
inventering och riskklassning.

DEPONIER ÄR SVÅRT

MILJÖMÅLET GIFTFRI MILJÖ
Farliga ämnen kan finnas i exempelvis leksaker,
gardiner, byggmaterial och mat. Även om den enstaka varan inte i sig är akut
giftig, kan den samlade mängden giftigaMEDIA
ämnen från omgivSAMLA RESURSERNA
ningen innebära en ökad
risk. För att skydda barnens hälsa är
det därför viktigt att minska mängden farliga ämnen i vår miljö.
SAMARBETE
Barn är känsligare för
farliga ämnen än vuxna. I förhållande
till sin storlek äter de mycket mera mat och andas mer luft
– därmed blir deras intag förhållandevis högre. Dessutom är
deras kroppar inte färdigutvecklade och påverkas därför mer
än vuxnas.
Välj en erfaren och kunnig konsult med bra
referenser. Var detaljerad i upphandlingsunderlaget. Kräv kvalitet framför pris och se
till att det finns en erfaren inventerare hos
konsulten.

Samordnad upphandling av konsult sparar
tid och pengar hos kommunerna.

Kosttillskott är en produktkategori som växer snabbt på marknaden. Det är känt sen tidigare att en del produkter innehåller tvivelaktiga substanser som kan innebära en fara för
konsumenten. Det är därför viktigt att kunskapen om kosttillskott ökar, både hos företagare och hos inspektörer.
Mål
• Öka andelen säkra kosttillskott på marknaden genom att
kontrollera förekomsten av de potentiellt farliga substanserna
synefrin och DMBA/AMP-citrat i fettförbrännande och
prestationshöjande kosttillskott.
• Öka kunskapen om kosttillskott bland försäljare och inspektörer.
Resultat
• En gemensam checklista samt informationsmaterial togs fram
för inspektioner på verksamheter som säljer kosttillskott.
• 201 produkter i 74 verksamheter kontrollerades.
• Fyra produkter belades med saluförbud och har tagits bort
från marknaden på grund av att en produkt innehöll synefrin i
kombination med koffein, en produkt innehöll DMBA/AMP-citrat
och två produkter saknade svensk märkning. Resultatet visar på
att det finns otillåtna ämnen i kosttillskott.
• Mer kunskap och nationell samordning efterfrågas av
kontrollmyndigheten inom området.

Projektarbetsgrupp 		
			
			
			

Frida Rosén, Hultsfred
Irina Söderberg, Nybro
Maria Smitterberg, Gotland
Per Tjernby, Gotland

Genom att arbeta tillsammans skapas nya
nätverk mellan kommunerna. Detta stärker
kunskapsbasen ytterligare och ger ett likvärdigt synsätt på hanteringen av deponier.

Tillsammans har kommunerna arbetat för att
uppnå miljömålet Giftfri miljö och verkat som
förebild för ett ansvarsfullt hanterande av ett
stort miljöproblem.

Genom att projektet har uppmärksammats i
media har även allmänheten fått ökad kunskap om deponiernas miljöproblem. I förlängningen kan detta ge en ökad förståelse
och acceptans för att återställning av deponier behöver mer resurser.

Projektarbetsgruppen bestod av miljöhandläggare från Emmaboda kommun, Region Gotland,
Hultsfreds kommun, Torsås kommun, Länsstyrelsen på Gotland, Länsstyrelsen i Kalmar län
samt en projektledare från Regionförbundet/Miljösamverkan Sydost. Samtliga kommuner i
Gotlands län och Kalmar län har deltagit i projektet.

Mål
• Minska förskolebarns exponering för farliga kemikalier
genom information och tillsyn.
För mer information se www.miljosamverkansydost.se

Resultat
• Ett underlag med frågor, information och tips till förskolorna
togs fram och 134 förskolor i Kalmar län tog del av den.
• Av svaren framgick att många förskolor hade tagit bort doftande
leksaker och inte värmde mat i plast. Förskolorna kan bli bättre
på att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling samt
införa frågan i sin egenkontroll.
• En broschyr med sammanställning av enkätsvaren togs fram till
föräldrar och förskolepersonal.
Projektanknutna temadagar
• Giftfri upphandling – en kunskapsdag om farliga kemikalier vid
upphandling – 34 deltagare
• Skydda barnens hälsa – 140 deltagare varav flertalet var förskolelärare. Båda dagarna genomfördes tillsammans med Landstinget
och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Projektarbetsgrupp Charlott Johansson, Mörbylånga kommun
		
Christine Dahlgren, Mönsterås kommun
		
Marie Lindström, Oskarshamns kommun

Nedlagda deponier kan läcka farliga ämnen till omgivande luft,
mark, vatten och grundvatten. I våra län finns 118
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undersökta och åtgärdade. Miljöförvaltningars uppgift är bland
annat att granska hur provtagningen av deponierna ska ske och
utvärdera resultaten. En gemensam upphandling av deponiundersökningar har genomförts med stöd av Regionförbundet.
Övergripande mål
• De farligaste deponier i länet har undersökts och åtgärdats.
Mål under 2016
• En deponiundersökning (MIFO 2) genomförs i varje kommun.
• Bra granskning och handläggning av provtagningsplaner
görs av kommunerna.
Resultat
• En kartläggning av hur långt kommunerna kommit med
deponiundersökningarna utfördes.
• En utbildningsdag om granskning av provtagningsplaner
genomfördes – 26 deltagare.
• Två arbetsmöten för miljöhandläggare genomfördes i södra och
norra delen av länet. Syftet med mötena var att stötta varandra i
granskningen av provtagningsplaner och resultatrapporter.

Arbetsgrupp

Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Maria Vrethammar, Hultsfreds och Vimmerby kommun
Lill Ljunggren, Länsstyrelsen i Kalmar län

Information och praktiska tips

Genomförda projekt och temadagar under 2016

Februari 2017 fjärde utgåvan

Totalt har 9 temadagar genomförts under 2016, fyra av dessa
har varit knutna till årets projekt. (De två planerade temadagarna om Miljökvalitetsnormer för vatten och Industridirektivet kommer att genomföras under början av 2017.)

Sen starten 2003 har MSO tagit fram en del underlag, broschyrer, handledningar med mera. Eftersom lagstiftningen ändrar
sig över tid, behöver materialet ses över och uppdateras.
Mål
• Ta fram en prioriteringslista över det material som behöver
revideras och uppdatera det material som mest behövs
Resultat
• En prioriteringslista togs fram.
• Inspektionsunderlaget om egenkontroll uppdaterades.
• Broschyrerna om farligt avfall och hantering av rivningsavfall
uppdaterades med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Projektanknuten temadag
Bäst i text – 12 deltagare

Arbetsgrupp

Sten Forsberg, Mörbylånga kommun
Rikard Tillback, Kalmar kommun
Lars Hogersson, Västerviks kommun

Detta tillsynsprojekt har koncentrerat sig på verkstadsindustrins hantering av skäroljor och andra kemikalier. Skäroljor kan innehålla farliga ämnen och det är viktigt att dessa
ämnen utfasas om alternativ finns. Själva inspektionerna
genomfördes under 2015 medan effekten av inspektionerna
följdes upp under 2016.

Övriga temadagar var:
• Karakterisering av avfall till deponi – 34 deltagare
• Bergvärme och bergvärmepumpar inom
vattenskyddsområden – 21 deltagare
• Klassificering av farligt avfall – 27 deltagare
• Handläggning av ärenden med fokus på klagomål samt
aktuellt från miljöåklagaren – 21 deltagare
• Dricksvattenseminarium om dricksvattenkontrollen – 16 deltagare

Statistik temadagar
Antal genomförda temadagar: 9
Antal deltagare totalt: 325

Mål
• Följa upp effekten av genomförda inspektioner under 2016.
Resultat
• Ett år efter att inspektionerna genomfördes kontrollerades om
de råd och föreläggande som riktades till företagen hade följts.
Arbetsgruppen kan inte dra några större slutsatser utifrån de få
inrapporterade svar som erhållits, men konstaterar att det är viktigt att de råd/förelägganden som utformas av tillsynsmyndigheten verkligen följs upp; detta för att säkra att de genomförs.
Resultaten av hela projekten finns sammanställda i rapportform.

Arbetsgrupp

Annelie Jägsander, Nybro kommun
Sebastian Stalgrim, Västerviks kommun

Från länens egna miljöförvaltningar
Från annan förvaltning/företag

Utvärderingar
7 temadagar har utvärderats.
123 av 160 deltagare har
i utvärderingen svarat på
påståendet: ”Sammanfattningsvis
var utbildningen bra” där
1 = Instämmer inte alls
6 = Instämmer helt
1

2

3

4

5

6

”Sammanfattningsvis
var utbildningen bra”

Samverkansparter och finansiering
I Miljösamverkan Sydost ingår 16 parter. Dessa är Region Gotland
och följande kommuner: Västervik, Oskarshamn, Vimmerby,
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Torsås,
Mörbylånga och Borgholm samt Länsstyrelserna i Gotlands och
Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Samtliga parter
finansierar verksamheten genom en årlig avgift.
Presidie- och miljöchefsmöte
Två möten genomfördes med länens presidier och miljöchefer
i Oskarshamn. Det första mötets tema var buller, det andra
mötet handlade om dricksvattenförsörjningen. Nio kommuner
fanns representerade på båda mötena. 30 personer respektive
24 personer deltog.
Årsmöte
Våren 2016 genomfördes årsmötet med Emmaboda kommun
som värd. 12 av Miljösamverkan Sydost parter informerades om
verksamheten och antog verksamhetsberättelsen för 2015

Jämställdhetsstatistik
Kvinnor

Män

40

70

Miljöchefer kommuner

7

6

Handläggare kommuner

73

58

7

0

Miljönämnderna/motsvarande

Styrgruppen
Kontaktpersoner i TVL/referensgruppen

8

7

Kontaktpersoner livsmedel?

10

5

Projektarbetsgrupper miljö

7

4

Projektarbetsgrupper livs

3

1

Deltagare temadagar miljö

253

56

Föredragshållare temadagar

11

11

Projektledare

2

Valda projekt och temadagar 2017
Projekt
Egengjorda såser och röror
Tillsyn inom vattenskyddsområden – årets tillsynsprojekt
Riktlinjer för dagvattenutsläpp – 2 år
Enskilda avlopp – när är infiltrationen inte godkänd
ur miljösynpunkt?
Temadagar
Vatteninformation
BAT-slutsatser
Asylboenden
Samt minst 3 projektanknutna temadagar

Samverkan med övriga miljösamverkan

Kontaktuppgifter MSO

Projektledare

I Sverige finns nu 12 miljösamverkan. En samlad information
om allas genomförda projekt finns på den gemensamma
hemsidan www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Sydost
Regionförbundet i Kalmar län
Box 762 (Nygatan 34)
39127 Kalmar

Anna Johansson · ajn@rfkl.se · tfn 0490-25 48 07
Karen Jensen · kj@rfkl.se · tfn 070-390 88 24
Irina Söderberg Miljösamverkan Sydost Livsmedel (vikarie under 2017)
· irina.soderberg@rfkl.se · tfn 0481-453 56
www.miljosamaverkansydost.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr 2013/891
Handlingstyp Remiss
Datum 2017-01-11

Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planförslaget finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida;
www.gotland.se/detaljplaner
samt på i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 13
februari 2017. Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer
(2013/891).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester tfn 0498-26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, fysisk planerare
Bilagor
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Samrådshandling
Bn 2013/891
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-11-23
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:




Planbeskrivning med illustrationskarta
Genomförandebeskrivning
Plankarta

Under planarbetet har följande utredningar genomförts;
 Översiktlig vatten- och avloppsutredning, 2016-10-31
 Geohydrologisk utredning, 2008

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Detaljplanen hanteras enligt PBL 1987:10. Detta relateras till att beslutet
om uppdrag att pröva att upprätta detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1
fattades av byggnadsnämnden i Gotlands kommun redan den 26 oktober
2005, § 248. I beslutet framgår att detaljplanearbetet ska föregås av ett
planprogram. Byggnadsnämnden godkände ett planprogram för området
den 5 december 2007, § 215. Plankostnadsavtal tecknades 24 april 2013,
dnr 2013/891.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tolv nya fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse i
Svartdal, Gammelgarn. Bebyggelsen har stöd i planprogram för området
från 2007. Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och
omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls och landskapsbilden inte påverkas negativt. I den inre delen av området samlas sju
av fastigheterna kring en planerad damm. Övrig mark regleras som naturmark.
Fyra intilliggande befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även
dessa regleras för bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående
markanvändning och en utveckling av desamma. Förslaget innebär att de
befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.
Förslaget innebär även att all naturmark, liksom den föreslagna dammen,
inom planområdet upplåts till en gemensamhetsanläggning, där samtliga
fastigheter inom planområdet föreslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en eller flera samfällighetsföreningar.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för
människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.
Planen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön. Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet. Ej heller på kultur- och naturvård.
Området är utpekat för kompletterande bebyggelse i ett godkänt planpro-
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gram för området 2007 och i samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik, juli 2015. Avloppshanteringen föreslås lösas i ett gemensamt minireningsverk med efterpolering alternativt i gemensam infiltrationsanläggning för bad-, disk- och
tvättvatten. Avlopp från wc löses i detta alternativ i slutna tankar. I den
anläggning som genomförs erbjuds även de fyra befintliga fastigheterna att
ingå. Båda alternativen skapar möjligheter och underlag för en mer kretsloppsanpassad hantering av näringsämnen.
En genomförd vattenutredning visar att det finns tillgång till dricksvatten
av god kvalitet för de tolv tillkommande fastigheterna. Vattenutredningen
visar ingen nämnvärd påverkan på omgivande brunnar. Ur landskapssynpunkt kommer bebyggelsen att inlemmas i befintligt skogsparti utan risk
för någon betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger
således en resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2016-06-17, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan, utifrån kända förhållanden och planansökan,
inte medför en betydande miljöpåverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2016-07-07, att en miljöbedömning
inte krävs. Såsom även påpekats i samrådet för både planprogram och FÖP
Östergarn behöver en långsiktig vatten- och avloppslösning presenteras
och detaljplanen anpassas till denna

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Svartdal på Östergarnslandet, cirka 1,3 kilometer
söder om Gammelgarns kyrka.

Översiktskarta över planområdet

__________________________________________________________________________________
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Areal

Planområdet omfattar drygt 9 hektar, varav fastigheten Gammelgarn
Gartarve omfattar 7,4 hektar.

Markägoförhållanden

Exploateringsområdet är i privat ägo, liksom de fyra enskilda fastigheterna.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen utgör en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § Miljöbalken (MB).
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
beslut naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap 6 §, MB.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Snabben-Ljugarn),
enligt 3 kap. 6 §, MB.
Planområdet omfattas av Försvarsmaktens riksintresse, övrigt influensområde.
Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på något riksintresse då de värden som beskrivs i riksintressebeskrivningarna
inte är representerade i det aktuella området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – 2010-2025 antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas att en planutredning finns för området. Vidare anges generellt för
Östergarnslandet; I kustzonen ingår bl a Östergarnslandet med en önskvärd utveckling av såväl bostads- och fritidsbebyggelse som turism. Infrastrukturen för vatten och avlopp är dock svår att lösa. För att stärka områdets utveckling ska gällande fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
uppdateras. I samband med detta arbete ska infrastrukturen avseende
vatten- och avloppsfrågor särskilt utredas.
I den ännu gällande fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet antagen 1995-02-13, § 70 är Östergarnslandet i sin helhet betecknat som en
värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn ska tas till
miljön vid lokalisering och utformning av bebyggelse. Det nu aktuella planområdet redovisas som jordbruksmark. Området angränsar till ett utvecklingsområde för bebyggelse med permanenthus.

__________________________________________________________________________________
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En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik
är under framtagande. I samrådsförslaget, juli 2015, har nedanstående
godkända planprogram aktualiserats och lagts in i FÖP Östergarnslandet.
Planprogram

Ett planprogram har tagits fram för området, vilken godkändes av byggnadsnämnden den 5 december 2007, § 215. I detta föreslås att området
byggs ut för bostadsändamål, med såväl permanent- som fritidsbostäder.
Tomtplatser ska vara minst 3.300 m2 stora med beaktande av grundvattentillgången. Mindre tomter fordrar fördjupade undersökningar.

Detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av ett flackt sandområde med svag lutning från norr
mot söder. Området består av ett gallrad likåldrig produktionstall. Skogsbeståndet är cirka 50 år gammalt. Denna ersatte ett tidigare troligen självsått skogsbestånd. Inom i detaljplanen utpekade naturområden ska särskild hänsyn tas till befintligt tallbestånd, så att de framträder i landskapsbilden och inramar bebyggelsen. Skogsridåer ska sparas mot det omgivande landskapet så att en mjuk övergång mellan öppna ytor och bevarad
skog erhålls.

Fältskiktet domineras av täta och höga bestånd av örnbräken (ormbunkar)
med undervegetation av gräs och ris (blåbär och ljung) och vissa örter.
Enligt Region Gotlands naturvärdeskarta och länsstyrelsens kartdatabas
finns inga rödlistade växter eller utpekade biotopskydd inom områden.
__________________________________________________________________________________
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Geotekniska
förhållanden

En hydrogeologisk utredning, som underlag för vattenförsörjning, har genomförts av Jan-Olof Bergbom under 2008. I denna framgår bl a att marken inom fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 består av ett jordtäcke av
sand och grus ovanpå kalkstensberget. Sanden är relativt ensgraderad med
en mäktighet upp till 16 meter, vilket framgår av borrprotokoll från området. Berggrunden i området utgörs av silurisk kalksten, som är måttligt
uppsprucken enligt okulärbesiktningar av berghällar i närområdet. Nederbörd bildar snabbt grundvatten genom infiltration i den genomsläppliga
marken.

Klimatpåverkan

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden
och risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred,
erosion eller översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid
stora nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Hela planområdet ligger relativt högt över havsytan. Marken sluttar med
jämn lutning från ca 16,5 meter i norra delen av planområdet till cirka 12,5
meter i söder.
Baserat på topografin är avrinningen mot söder via Gartarveån och till havet. Detta innebär att inga omkringliggande bebyggda fastigheter berörs.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till
god infiltration och bortledning av vatten. Risk för översvämning är därmed
ringa.
SMHI:s lågpunktskartering, som tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten kan samlas under skyfall. Några isolerade lågpunkter där vatten kan bli
stående, finns inte inom planområdet. Vattnet rör sig söderut genom området mot Gartarveån.

Radon

I ”Bygg Gotland” översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 framgår
att området har låg riskklassning för radon. Någon karst eller tjockare lager
av lera förekommer inte inom området, varför någon radonmätning inte
erfordras.

Fornlämningar

Några fornlämningar finns inte registrerade inom eller intill planområdet.
Trots att området har en lång kontinuitet som trädbärande mark bedöms
ingen arkeologisk undersökning erfordras, eftersom Gammelgarn socken
är inventerat genom projektet Skog & Historia.
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlig-
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het med Kulturmiljölagen (SFS 1988:950).

Bebyggelseområde
Befintlig bebyggelse

I Svartdal finns en värdefull bebyggelsemiljö. Den äldre småskaliga bebyggelsen är placerad likt en radby längs väg 556 från Gammelgarn mot Ardre,
där hus, torp och gårdar från cirka 1850-talet och framåt ligger sida vid sida
med modernare bebyggelse.

Gammelgarn Rommunds 1:24

Gammelgarn Gartarve 1:18

Väster om planområdet längs den samfällda angöringsvägens västra sida
finns en varierad bebyggelse.

Gammelgarn Skogby 1:89
Planerad bebyggelse

Gammelgarn Rommunds 1:37

Planförslaget kompletterar bebyggelsen i Svartdal med 12 nya tomter integrerade i befintligt skogsområde.
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Tomtstorlekarna i planområdets norra och västra del ska, i enlighet med
föreslagna tomtstorlekar i planprogrammet vara minst 3 300 m2 stora. De
sju tomtplatserna som placeras i skogsområdet kring den föreslagna dammens östra del föreslås vara minst 2 000 m2 i enlighet med riktlinjerna i
översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland. Detta relateras till projektets
vision – att tillföra en tydlig kvalité som utmärker området och skapar en
attraktiv boendemiljö. Visionen realiseras genom att anlägga en damm
centralt i området, som en buffert mot befintliga hus i väster och som en
centralpunkt för en vacker boendemiljö. Bebyggelsen på dessa tomter ska
utformas i ett gemensamt koncept, vilket regleras särskilt i planbestämmelserna. Detta är en helt ny idé i relation till planprogrammet och skapar
en bättre livsmiljö. Dammens utformning beskrivs nedan.
Tanken är att de fem större tomtplatserna är väl lämpade för permanent
boende, medan bebyggelsen på de sju tomterna i söder planeras för fritidsboende.
Under tidigt 2000-tal avstyckades de fyra större tomtplatserna i västra
delen av planområdet. Dessa är i dag bebyggda och är en väl gestaltad
samling av hus.
Dessa fyra fastigheter föreslås ingå i detaljplanen, så att en juridiskt bindande utveckling av dessa kan möjliggöras.

Gammelgarn Gartarve 4:14

Gammelgarn Gartarve 4:11

I planförslaget ges de fyra befintliga och de nytillkomna fem fastigheterna i
norr och väster en byggrätt på 250 m2. De sju föreslagna tomtplatserna i
söder ges en byggrätt på 160 m2. En huvudbyggnad med högst en bostad
och komplementbyggnader ingår i de föreslagna byggrätterna. Komplementbyggnader kan utgöras av gäststuga om maximalt 30 m2, uthus, carport m m.
Detaljplanen reglerar nya huvudbyggnaders bredd (gavel) till maximalt 7,0
meter.
Tanken är att den norra delens bebyggelse ska utformas i en mer traditionell karaktär såsom permanenthus. Stenhus, som anspelar på den gotlänska byggnadstraditionen förordas mot väg 556.
__________________________________________________________________________________
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Dessa föreslås få en takresning mellan 40 och 48 grader. Byggnadshöjden
föreslås till 4,2 meter och högsta totalhöjd 8,0 meter. Här ska huvudbyggnaden huvudsakligen vara i grå eller bruten vit puts med inslag av skivmaterial i naturtoner och med lertegel som takmaterial. Befintlig äldre
bebyggelse kan vara förebilder för detta förhållningssätt.

Illustrationskarta

På tomtplatserna i skogsområdet kring dammen föreslås bebyggelsen gestaltas i en sammanhållen och modern träarkitektur. Detta regleras i särskilda utformningsbestämmelser. Här regleras huvudbyggnaders byggnadshöjd till 3,6 meter, största totalhöjd till 7,0 meter och med 20 grader
som högsta taklutning, så att bebyggelsen inte dominerar i landskapsbilden. Husen ska i fasader av liggande träpanel med inslag av skivmaterial i
naturtoner, så att de anspelar på skogens egen färgskala. Takmaterial ska
vara plåt alternativt papp.
Komplementbyggnaders byggnadshöjd föreslås till 3,2 meter i hela planområdet.
__________________________________________________________________________________
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Exempel på modern träarkitektur

Närmast lokalgata och samfälld väg har en sex meter bred zon reglerats på
respektive fastighet, där ingen bebyggelse får uppföras och där träd kan
sparas för att inrama bebyggelsen. Mot väg 566 i norr har en bredare
prickad zon reglerats så att den nya bebyggelsen integreras väl i landskapet. Det är av stor värde att varje tomtplats bihåller den skoglika karaktären.
Mellan två tomtplatser i området södra del regleras ett så kallat u-område,
som ska vara tillgängligt för ledningsdragningar.
Arbetsplatser

På Östergarnslandet är arbetstillfällena få. Dock innebär ett genomförande
av detaljplanen att det skapas underlag för ökat nyföretagande dels genom
t ex ökat behov av hantverkare, dels genom att ny teknik väsentligt ökar
möjligheten till distansarbete och permanent boende, vilket i sin tur skapar
längre boendetider för delårsboende.

Offentlig service

På Östergarnslandet är all offentlig service koncentrerad till Kräklingbo och
Katthammarsvik, där bl a förskola, skola och äldreboende finns.

Kommersiell service

Utbudet av kommersiell service är begränsat på Östergarnslandet under
vintersäsong. Livsmedel, cyklar, datatillbehör, restaurang och diverse service är några av de varor och tjänster som går att finna på plats. Under
sommarhalvåret finns betydligt mer service att tillgå såsom turistanläggningar och restauranger. Ett genomförande av detaljplanen innebär dock
en märkbar ökning av lokal konsumtion, vilket kan möjliggöra en mer varaktig året-runt service.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns i närområdet. Det är ej heller aktuellt att uppföra
något inom planområdet.
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Friytor
Lek och rekreation

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas. Bebyggelsen placeras så att området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels
kan lokalgatan genom området och i dess förlängning en gångstig användas för passager friluftsliv och dels kan passager ske genom naturmarken i
övrigt. Detta innebär att delar av planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende.

Naturmiljö

Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska inramas av skog
och vegetation för att integreras väl i landskapet. Det är av stor vikt att
skogen gallras och omhändertas så att det skapas en naturlig övergång till
det omgivande landskapet.

Damm

En damm ska anläggas i den södra delen av fastigheten. Denna ska vara en
tillgång för alla inom planområdet och i dess närhet. I framtiden kan den
tilltänkta samfällighetsföreningen komplettera denna med en bastu, badbassäng och en mindre gemensamhetslokal. Detta regleras särskilt i detaljplanens bestämmelser.
Våtmarken kommer att uppta en area om 6 000 m² och med ett djup av
minst 2,0 m. Våtmarkens vattennivå säkerställs genom att grundvatten
tillförs både från berggrunden och från jordlagren. Dammens vattennivå
säkras också genom att dammen är recipient för dagvatten (dräneringsvatten och takvatten) från de nya bostadshusen, ett lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD). Dammen ska även vara recipient för renat spillvatten.
Breddavlopp anordnas från dammen till befintliga diken i den södra delen
och vidare till Gartarveån.
Våtmarken ska utformas som en fågelsjö med mindre utspridda öar. Dammen anläggs med befintliga massor, vilket till större delen är sand, och
utformas med oregelbundna flacka strandpartier med inslag av större stenar (38-80) på vissa platser och låg växtlighet.

Förebilder damm

Dammen ska utformas i likhet med förebilder, bl a en damm anlagd på den
närliggande fastigheten Gammelgarn Davide 1:70 och en inom fastigheten
Bäl Ösarve 1:8 och 1:17 och vara väl integrerad i landskapet.
__________________________________________________________________________________
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I den mellersta delen av våtmarken föreslås en framtida badbassäng kunna
anläggas. Vatten från egen brunn (brunn B) kan användas till badbassängen med breddavlopp till dammen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via befintlig samfälld väg väster om planområdet med anslutning till allmän väg 556 från Gammelgarn mot Ardre. Den
samfällt ägda vägen föreslås nyttjas på en begränsad sträcka, så att belastningen på vägsträckan minimeras.
Anslutningsvägen utgör en samfälld väg (outredd). För att säkerställa rätt
till väg och en långsiktig förvaltning för drift och underhåll bör regelrätta
servitut alternativt en gemensamhetsanläggning bildas. Samtliga fastigheter som nyttjar vägen bör ingå. Alternativen ska utredas under samrådstiden.

Befintlig väg med anslutning till väg 556

I anslutning till det allmänna vägområdet i norra delen av planområdet har
trädfällning och buskröjning nyligen genomförts för att förbättra siktförhållandena längs vägen. Detta markområde ska även fortsättningsvis hållas
fritt från träd och buskage. Området regleras som naturmark, vilken i likhet
med övrig naturmark ska skötas av en samfällighetsförening.
Den slingrande lokalgatan leder besökare och fastighetsägare, såväl gående, cyklande som körande, vidare in i området.
Vägområdesbredd för den vägslingan (lokalgatan) regleras i planförslaget
till 7,5 meter bredd. Inom detta område ska en körbana anläggas 3,5 – 4,5
meter bred.
En vändslinga, med 22 meter i diameter, regleras också. Vändplatser ska
utformas enligt VGU typ 3 alternativt 4 med en vändradie på minst 9 m.
Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard.
__________________________________________________________________________________
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Lokalgatans utformning bör följa modellen ”Lugna gatan”. Detta innebär
att vägen ska utformas så att trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer,
god luftkvalité och tillgänglighet prioriteras.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området kan infiltreras direkt i sanden i flackdiken utefter vägen och ledas
vidare till dammen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata och gångstigar åvilar exploatören.
Detta ska regleras i ett exploateringsavtal.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga nytillkomna fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg.
Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik, buss 41, trafikerar vägen mellan Visby och Katthammarsvik
dagligen året runt. Busshållplats finns invid Gammelgarns kyrka.

Parkering, angöring
och utfart

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Allmänna platser är inte avsedda för parkering. Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
VA

En Översiktlig vatten- och avloppsbeskrivning, daterad 2016-10-31, har
genomförts av Engma AB genom Mats Engdahl.

Vatten

Vattenutredningen följer Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild
vattenförsörjning vid nyetablering. Det innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser alltid kloridhalt och normalt
även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn,
vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600
l/dygn.
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Provpumpning och vattenanalyser har genomförts av vattnet i två nya
borrhål, såväl under 2011 som hösten 2016. Provpumpning har genomförts
av Leif Söderström. Provpumpning 1 påbörjades 2015-09-01 och avslutades 2015-09-07 (6,5 dygn). Provpumpning 2 påbörjades 2016-09-14 och
avslutades 2016-09-19 (5 dygn). Pumpning och avsänkningen kontrollerades i brunn A. Pumpslangens utloppspunkt var 50 meter från provpumpningsbrunnen. Kontroll av avsänkning i intilliggande brunnar har ej utförts.
Brunn A (se VA-beskrivningen) är 4 m djup, grundvattennivån i brunnen var
2,0 meter under markyta (oktober 2008).
Vid provpumpning 1 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,65
m³/tim under perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då
den planerade verksamheten omfattar 16 st hushåll motsvarar detta 9 600
liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim.
Vid provpumpning 2 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,85
m³/tim under perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då
den planerade verksamheten omfattar 16 st hushåll motsvarar detta 9600
liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim.
Avsänkningen i brunnen var under provpumpningsperioderna liten, som
mest 28 cm (2015) och 27 cm (2016).
Såväl kemiska som mikrobiologiska analyser av vattenkvaliteten har genomförts av Eurofins före och efter provpumpningen både 2011 och 2016.
Provsvaret visar att vattnet är tjänligt med anmärkning: Svag lukt indikerar
en påverkan på vattnet. Se redovisning i Översiktlig VA-beskrivning.
Grundvattnet har anmärkningar såsom missfärgning, grumlighet, järn och
mangan, kalk, humus samt bakterier. För att förbättra vattnets kvalitet
kommer brunnsringarna att tätas så att inte regnvatten och ytvattentränger in i brunnarna. Dessutom krävs olika rengöringsfilter efter det att
vattnet pumpats upp. De filtertyper som behövs är:





Järnfilter
Humusfilter
Avhärdningsfilter
UV-filter

Befintliga fastigheter inom planområdet har egen vattenförsörjning via
vattenuttag från en gemensam brunn placerad i västra delen av planområdet. Denna är placerad inom naturmark.
För vattenanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas för de till__________________________________________________________________________________
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kommande fastigheterna. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad för vattenhantering kan placeras inom naturmark.
Under samrådstiden ska frågan om vattendom utredas.
Avlopp

Enligt Region Gotlands riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar ingår det
aktuella området i ett område med begränsade förutsättningar, s k A3område där gemensamma avloppslösningar förordas.
Utredningen föreslår att en ny gemensam avloppsanläggning anordnas för
de nya fastigheterna. Avloppssystemet innefattar ett minireningsverk med
biobärteknik, som placeras i södra delen av planområdet. Nedbrytning sker
genom luftning och rörlig virvelbädd.
I spillvattensystemet skall vattnet pumpas via tryckledning från respektive
fastighet fram till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras i väg- eller
naturmark. Den föreslagna dammen kan utgöra recipient för det renade
vattnet.
Spillvattnet genomgår följande process; slamavskiljning, biokammare, syresättning, fosforreduktion, efterklarning, lufthävert och utlopp.
Serviceavtal kommer att upprättas med leverantören av minireningsverket.
I servicen ska ingå: dygnet-runt-övervakning (GPRS), service, rengöring och
funktionskontroll, fällningsvätska samt analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium.
I dag har de fyra enskilda fastigheterna inom planområdet, Gammelgarn
Gartarve 4:11-14, en gemensam infiltrationsbädd för spillvatten i sydvästra
delen av planområdet. Dessa fastigheter erbjuds att ingå i det nya avloppssystemet. Befintlig infiltrationsbädd kan då slopas. Kostnader som uppstår
för en eventuell anslutning bekostas av respektive fastighetsägare.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele/fiber

Fastigheterna ska anslutas till befintligt fibernät. Ledningsdragning samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

__________________________________________________________________________________
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Avfall

Brandskydd

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.
Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets
Byggregler gällande brandskydd.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
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. Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, 3 kap 6 § Miljöbalken.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Det
rörliga friluftslivet har fortsatt tillgång till passager och strövtåg genom
området, då ny byggelse placeras så att gröna släpp skapas. Platsens lämplighet för den föreslagna exploateringen är därmed god.

Kulturmiljö

Ny bebyggelse föreslås integreras i skogsområdet. En skogsbuffert planeras
mot Svartdals kulturhistoriska miljö.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser
Fastighetsrättsliga
frågor

Nya tomtplatser, 12 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid
lantmäteriförrättning. Två marksamfälligheter föreslås även bildas vid
lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för väg, naturområde inklusive
damm och brygga samt vatten- och avloppsnät. Dessa ska förvaltas av en
samfällighetsförening.
Damm och brygga ska utföras av exploatören. Enligt detaljplanen finns
möjlighet att senare uppföra gemensam bastu, badbassäng och förråd. Om
dessa anläggningar ska uppföras krävs ändring av anläggningsbeslutet.
Sådan förrättning jämte genomförandet bekostas av ingående fastigheter.
Alternativt kan en ny gemensamhetsanläggning bildas.
I gemensamhetsanläggning för väg ska alla tillkommande fastigheter inom
planområdet ingå.
Frågan om eventuellt bildande av servitut alternativt gemensamhetsanläggning för samfälld väg i väster, vilken nyttjas för tillfart till planområdet
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ska utredas under samrådstiden.
I gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp ska de tillkommande
fastigheterna ingå. De befintliga fastigheterna inom planområdet erbjuds
ingå i planerad avloppsanläggning. Dessa ska ingå i gemensamhetsanläggning för avlopp. Kostnader som uppstår för en eventuell anslutning betalas
av respektive fastighetsägare.
All fastighetsbildning, som erfordras för detaljplanens genomförande ska
bekostas av exploatören.
Fastighetskonsekvenser

Gammelgarn Gartarve 4:1; tolv nya fastigheter bildas. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, damm
och VA-anläggningar.
En marksamfällighet bildas för nytillkommen vägmark inom planområdet. I
denna föreslås de tolv nybilade fastigheterna ingå. Marksamfälligheten
kommer att belastas av gemensamhetsanläggning för väg.
En marksamfällighet bildas för natur och damm med brygga. Både nybildade och befintliga bostadsfastigheter inom planområdet föreslås bli delägande fastigheter i denna marksamfällighet. Marksamfälligheten kommer
att belastas av gemensamhetsanläggningar för naturområde inklusive
damm med brygga och VA-anläggningar.
Gammelgarn Gartarve 4:11; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:12; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:13; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:14; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.

Sociala värden
Barnperspektivet

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som

__________________________________________________________________________________
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(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då
de är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess
tillgång till damm med badmöjlighet och närhet till natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Tillgång till förskola och skola finns i närområdet.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett
tryggt och jämställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet.
Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet och en
damm med badmöjligheter, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla. Tillgång till kollektivtrafik finns i
närområdet.

Tillgänglighet

Området ligger i omedelbar närhet till huvudväg. Marken är plan, vilket ger
goda förutsättningar för funktionshindrade att röra sig, på såväl vägar som
gångstråk genom området. Parkeringsplatser reserveras på respektive
tomt.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet
till området ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara
av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

__________________________________________________________________________________
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Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Övrigt

Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard. Se under rubrik
Gator och trafik.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har utarbetats på uppdrag av Arkivolt Arkitekter AB i samråd
med Stina Wester, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna
Collin och markingenjör Johanna Lindström, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-11-23

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
planarkitekt

__________________________________________________________________________________
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Vid Gartarve i Gammelgarn planerar exploatören Våge Stemansson att anordna 12 st
tomter och en intilliggande damm för bad och fiske. I förslaget till detaljplanen
(planbeskrivning och samrådshandling) för fastigheten finns en mer ingående
beskrivning om detta projekt. Fastigheten är belägen i Svartdal på Östergarnslandet ca
1,3 km söder om Gammelgarn kyrka.
Exploatören planerar att använda grävda brunnar för att försörja de nya bostadhusen
samt 4 st befintliga bostadshus med dricksvatten. De grävda brunnarna kommer även att
användas som reglering av vattennivån i den planerade dammen samt till en
badbassäng.
Exploatören planerar även att anlägga ett minireningsverk med tillhörande
infiltrationsanläggning för att omhänderta spillvattnet från de nya bostadshusen samt 4
st. befintliga bostadhus.
Dagvatten från de nya tomterna kommer att ledas till dammen (LOD).
1.2

Uppdrag och syfte

På uppdrag av Våge Stemansson har Engma AB upprättat en översiktlig VAbeskrivning för fastigheten Gotland Gammelgarn Gartarve 4:1. Syftet med föreliggande
rapport är en sammanhållen beskrivning av förutsättningarna för projektet. Rapporten
skall bland annat kunna utgöra underlagsmaterial för kommande ansökan om tillstånd
till vattenverksamhet enligt Miljöbalken. Rapporten fungerar som ett underlag till
detaljplansförslaget.
1.3

Region Gotlands riktlinjer för dricksvattenförsörjning vid nyetablering

Region Gotland har tagit fram riktlinjer för att säkerställa en långsiktig hållbar
vattenförsörjning (Gotlands kommun 2008), Dessa riktlinjer anger att tillgänglig
vattenmängd bör var 175 l per person och dygn. Kloridhalten i dricksvatten får vid
nyexploatering inte överstiga 100 ml och dricksvattnet skall i övrigt vara tjänligt enligt
Socialstyrelsens riktlinjer (SOFS 2003:17).
1.4

Tidigare utredningar

Hydrogeologisk undersökning, underlag för vattenförsörjning upprättad av Arnbom
Geotrade HB, Uppsala daterad i oktober 2008.
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1.5

Allmänna uppgifter

1.5.1

Fastighetsägare/exploatör

Våge Stemansson
Gammelgarn Sysne 891
623 67 KATTHAMMARSVIK
1.5.2

Konsult

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 VISBY
Handläggare: Ing. Mats Engdahl
Org nr: 556694-8484
1.5.3 Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning: Gotland Gammelgarn Gartarve 4:1
Adress: Gammelgarn Svartdal, 623 67 Katthammarsvik
1.5.4 Koordinater och koordinatsystem
WGS84 DD (LAT, LONG)
57.39231, 18.79764
WGS84 DMS (LAT, LONG)
N 57° 23' 32.32", E 18° 47' 51.50"
WGS84 DDM (LAT, LONG)
N 57° 23.5387', E 18° 47.8582'
RT90
6366927.064, 1679904.887
SWEREF99 TM
6367431.763, 728195.34

2

Omgivningsförhållande

2.1

Områdesbeskrivning

Marken, som är ett skogsområde, sluttar svagt från norr till söder, höjdskillnaden är ca
2,5 m. Marken består av ett jordtäcke av sand och grus. Fastighetens areal är 7,4 Ha.
Skogen består främst av högväxt tall med inslag av björk och ormbunkar.

5 (20)

Figur 1. Gammelgarn Gartarve 4:1

2.2

Kartor

2.2.1

Geologiska kartan

Enligt geologiska kartan består de övre jordlagren av sand.

Gartarve

Figur 2. Geologiska kartan, teckenförklaring i bilaga.
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2.2.2

Jorddjupskarta

Enligt SGU’s jorddjupskarta är uppskattat djup till berg 10-20 meter vid den aktuella
platsen.

Gartarve

Figur 3. Jorddjupskarta, teckenförklaring i bilaga.

3
3.1

Befintliga VA-förhållanden
Brunnar för dricksvatten

En enkel inventering av befintliga brunnar har utförts i närområdet till det aktuella
planområdet. 19 st fastigheter har inventerats med avseende på vattenförsörjning. 15 st
av dessa har egna brunnar på tomten som försörjer bostadshusen med dricksvatten och 4
st (Gammelgarn Gartarve 4:11-14) har en gemensam brunn för dricksvatten (brunn C).
3.2

Avlopp

De fyra fastigheter Gammelgarn Gartarve 4:11-14 har ett gemensamt avlopp (2 st
slamavskiljare och en infiltrationsbädd för BDT-vatten för 4 st hushåll). Anläggningen
är belägen i den södra delen av fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1. Närmaste
planerad brunn kommer att ligga ca 100 m från denna anläggning.
Övriga närliggande fastigheters avloppssystem och dagvattenhanteringar har ej
inventerats.

7 (20)

4

Brunnsinventering

4.1

Brunnsdatabasen

Enligt SGU’s brunnsdatabas finns det ett par vattentäkter i området. Dessa redovisas i
figur 4 och 5 .
Fastighet

Brunn

Brunnsdjup

Borrad , år

Gammelgarn Rommunds 1:6

Borrad

21 m

2007

600

Gammelgarn Rommunds 1:28

Borrad

63 m

2001

300

Gammelgarn Skogby 4:9

Borrad

30 m

2015

600

Gammelgarn Skogby 4:10

Borrad

30 m

2015

120

Figur 4. Brunndatabasen

Figur 5. Brunndatabasen, karta. Borrade brunnar är grönmarkerade.

Vattenmängd enligt SGU. Liter/tim
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4.2

Brunnsinventering

En enkel inventering av grävda och borrade brunnar utfördes under hösten 2016.
Närvarande var Leif Söderström och Mats Engdahl. Brunnarna redovisas i figur 6 och 7.
De flesta fastigheter i närområdet har grävda brunnar till dricksvatten. De brunnar som
var tillgängliga för okulär kontroll kontrollerades. Fastighetsägarna har ej kontaktats för
att få tillgång till brunnsuppgifter.






Gul markering: Grävda brunnar.
o Nya brunnar: A (provpumpningsbrunn) och B.
o Dricksvattenbrunn C för fastigheterna Gammelgarn Gartarve 4:11-4:14.
Blå markering: Borrade brunnar.
Röd markering: Grundvattenrör från år 2011.
Rosa markering, planerade brunnar (Z1-Z8)

A

B

GRV1

C
GRV2
GRV3

GRV4
Utsläppspunkt,
recipient, befintligt dike

Figur 6. Inventering brunnar
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Fastighet

Brunn

Brunnsdjup

Gammelgarn Rommunds 1:31

Grävd

3,5 m

Gammelgarn Rommunds 1:32

Grävd

Gammelgarn Rommunds 1:37

-

Gammelgarn Rommunds 1:40

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:88

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:89

-

Gammelgarn Skogby 1:21

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:24

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:18

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:24

?

Gammelgarn Skogby 1:30

Grävd

Gammelgarn Skogby 1:26

Borrad

Gammelgarn Gartarve 1:18

Grävd

Gammelgarn Gartarve 4:1

BRUNN A
Grävd (provpumpningsbrunn)

Gammelgarn Gartarve 4:1

BRUNN B
Grävd

Gammelgarn Gartarve 4:1

BRUNN C
Grävd

Djup till vattenyta från ÖK
brunn

2,64 m
(2016-09-06)

3,10 m
(2016-09-06)
2,82
(2016-09-14)

Figur 7. Inventering brunnar

5

Grundvattenmätning i grundvattenrör

2011-05-24 monterades 4 st grundvattenrör på fastigheten (se karta figur 6). Borrning
och montering utfördes av AB PentaCon i Visby (se figur 8).
Internt höjdsystem användes: höjdfix vid tomtrör nr 88 fastighet Gartarve 4:11, +10,00
möh.
GRV1 är monterad strax norr om detaljplaneområdet, GRV2-4 är monterade i det
område där dammen skall anläggas.
Grundvattennivån kontrollerades under 1 år tid vid 6 st tillfällen (mellan 2011-06-07
och 2012-05-14). Grundvattennivåerna låg 1 till 1 ½ meter under markytan vid
mätperioden.
I figur 9 redovisas de uppmätta grundvattennivåerna i grundvattenrören. Förändringarna
i grundvattennivåerna är likvärdiga i de olika grundvattenrören. Grundvattennivåerna
flukturerade enligt följande under 1 års tid:
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0,50 m (GRV1)
0,47 m (GRV2)
0,53 m (GRV3)
0,37 m (GRV4).
Grundvattennivån i området är hög, den ligger stabilt ca 1 meter under marknivån vid
mätperioden som pågick under ett års tid.
Årsmedelvärdet för nederbörden på Gotland är 500-600 mm/år. I Hemse som är
SMHI’s närmaste mätstation till Gammelgarn (35 km) var nederbörden under
mätperioden (juni – juni): 619 mm. Mellan åren 2012 och 2016 (juni – juni) var
nederbörden följande:
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

602 mm
524 mm.
683 mm
476 mm

Figur 10 redovisar markhöjd, underkant grundvattenrör samt uppmätta
grundvattennivåer i området från norr till söder (från vänster till höger)
Grundvattenrör

Marknivå

Grundvattenrör
bottennivå
+10,89

Djup m

+14,39

Grundvattenrör
överkant
+14,89

GRV 1
GRV 2

+14,00

+14,88

+9,38

4,62

GRV 3

+13,02

+13,48

+9,48

3,54

GRV 4

+12,16

+12,66

+8,66

3,50

3,50

Figur 8. Grundvattenrör

Mätning
nr

Datum

Tidpunkt kl.

Aktivitet

Borrhål/
Markhöjd i m
GRV1
+14,39

Borrhål/
Markhöjd
im
GRV2
+14,00

Borrhål/
Markhöjd
im
GRV3
+13,02

Borrhål/
Markhöjd i
m
GRV4
+12,16

2011-05-24

09:00

Borrning

1

2011-06-07

10:15

Mätning

+12,84

+12,65

+12,25

+11,36

2

2011-07-14

12:10

Mätning

+12,69

+12,48

+11,96

+11,03

3

2011-09-28

12:40

Mätning

+12,49

+12,29

+11,90

+11,10

4

2011-11-18

15:00

Mätning

+12,34

+12,18

+11,80

+11,09

5

2012-01-31

11:50

Mätning

+12,72

+12,55

+12,33

+11,40

6

2012-05-14

13:45

Mätning

+12,77

+12.58

+12,30

+11,24

Figur 9. Avläsning grundvattennivåer i grundvattenrör
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Gammelgarn Gartarve grundvattenmätning
16

14

+ höjd i meter intern höjdsystem

12

10

8

6

4

Figur 10. Avläsning grundvattennivåer i grundvattenrör

6

Vattenanalyser

Vatten från brunn A (provpumpningsbrunnen) har lämnats in för kemisk analys. Provet
togs 2016-10-03 av Leif Söderström. Analysen har utförts av LaboratorieMedicinskt
Centrum Gotland Vattenlab, Visby. Provsvaret visar att vattnet är tjänligt med
anmärkning: Svag lukt indikerar en påverkan på vattnet. Se bilaga.
Grundvattnet har anmärkningar såsom;
 Missfärgat
 Grumligt
 Järn och mangan
 Kalk
 Humus
 Bakterier
Det kan vara ytvatten som tränger in i brunnen men för att kunna avgöra detta på ett
bättre sätt föreslås att vattenprov även tas i omkringliggande brunnar. För att förbättra
vattnets kvalitet (med hänvisning till de undersökningar som nu utförts) föreslås att
brunnsringarna tätas så att inte regnvatten och ytvattentränger in i brunnarna. För övrigt
så kommer det krävas vissa rengöringsfilter efter det att vattnet pumpats upp: De
filtertyper som förmodligen kommer att behövs är:
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7

Järnfilter
Humusfilter
Avhärdningsfilter
UV filter.

Provpumpning

Enligt Region Gotlands riktlinjer vid nylokalisering av bostäder innebär kraven på
redovisning vid planläggning följande:
(Gotlands kommun 2008, gult område).
 En fackmannamässig vattenutredning krävs med provpumpning. Eventuellt
vattendom. Vattenutredningar ska vara fackmannamässigt utförda. Handböcker
som anger förfarande mm är bl.a. Brunnsborrarhandboken,
Byggforskningsrådets rapport R41:1984 och Svenska geotekniska föreningens
rapporter (fälthandböcker), SGF Rapport 1:96, kapitlet om geohydrologiska
mätmetoder och SGF Rapport 1:2001, kapitlet om provtagning av grundvatten
Enligt Region Gotlands riktlinjer vid nylokalisering av bostäder innebär kraven på
redovisning vid förhandsförfrågan/bygglov inom aktuellet område i korthet följande:
(Gotlands kommun 2008, gult område).
 Provpumpning avser i detta fall den kortvariga provpumpning och mätning av
den momentana vattentillrinningen som normalt alltid sker vid brunnsborrning.
Den lägsta vattenmängd som godtas som tillräcklig är 300 liter/timme och
hushåll.
 Redovisning av vattenkvalitet avser alltid kloridhalt och normalt även fysikaliskkemisk analys och i vissa fall bakteriologisk analys.
2 st provpumpningar har utförts. Den första gjordes i september 2015 och den andra
provpumpningen utfördes i september 2016. Provpumpningarna utfördes av Leif
Söderström, Katthammarsviks Åkeri AB. Provpumpning utfördes i brunn A (se figur 6)
Avsänkningen i brunn A kontrollerades 1 ggr/dygn. Kontroll av avsänkning i
intilliggande brunnar har ej utförts.
Brunn A är 4 m djup, grundvattennivån i brunnen var 2,0 meter under markyta (oktober
2008).
Vid provpumpning 1 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,65 m³/tim under
perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt
påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då den planerade verksamheten omfattar 16
st hushåll motsvarar detta 9600 liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim .
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Vid provpumpning 2 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,85 m³/tim under
perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt
påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då den planerade verksamheten omfattar 16
st hushåll motsvarar detta 9600 liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim .
7.1

Provpumpning 1.

Provpumpningen startade 2015-09-01 och avslutades 2015-09-07 (6,5 dygn).
Pumpning och avsänkningen kontrollerades i brunn A. Pumpslangens utloppspunkt var
50 meter från provpumpningsbrunnen.
Innan provpumpningen påbörjades var vattennivån i brunnen 280 cm under överkant
brunnslock. Efter avslutad provpumpning var vattennivån 308 cm under överkant
brunnslock. Avsänkningen i brunnen var under denna period som mest 28 cm.
I figur 12 redovisas avlästa förändringar av grundvattennivån i meter.
I figur 13 redovisas mängden utpumpat vatten i liter/timme.
Mediankapaciteten var 654 liter/tim under mätperioden vilket är något mer än vad som
redovisas på den hydrogeologiska kartan över Gotlands län (SGU Ah nr 3, se figur 16).

7.2

Provpumpning 2

Provpumpningen startade 2016-09-14 och avslutades 2016-09-19 (5 dygn). Pumpning
och avsänkningen kontrollerades i brunn A.
Pumpslangens utloppspunkt var 50 meter från provpumpningsbrunnen.
Innan provpumpningen påbörjades var vattennivån i brunnen 282 cm under överkant
brunnslock. Efter avslutad provpumpning var vattennivån 308 cm under överkant
brunnslock. Avsänkning i brunnen var under denna period som mest 27 cm.
I figur 14 redovisas avlästa förändringar av grundvattennivån i meter.
I figur 15 redovisas mängden utpumpat vatten i liter/tim.
Mediankapaciteten efter provpumpning var 852 liter/timme.
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7.3

Diagram

Gammelgarn Gartarve provpumpning 2015
0

+ höjd i meter avsänkning i brunn

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

Figur 12. Avsänkning i brunn A (provpumpningsbrunnen).
-0,3

Brunn
1000 1

4sept kl
1 sept kl 10 2sept kl 07 2sept kl 16 3sept klGammelgarn
07 3sept kl16 Gartarve
4sept kl07provpumpning
5 sept
kl 08 5sept kl 17 6 sept kl 09
2015
16.30
0

-0,1

-0,25

-0,26

-0,27

-0,27

-0,27

-0,28

-0,28
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Figur 14. Avsänkning i brunn A (provpumpningsbrunnen).
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Gammelgarn
Gartarve 4:1

17 (20)

Figur 16. SGU karta, grundvattenkapacitet.

8

Föreslagna VA-anläggningar

8.1

Allmänt

Den hydrogeologiska undersökningen samt utförda grundvattenmätningen visar att
vattentillgången i området är god. Förslagvis anläggs ett antal grävda brunnar (se figur
6, Z1-Z3) i området enligt förslag i den hydrogeologiska undersökningen som försörjer
de nya bostadshusen med dricksvatten samt för reglering av vattennivån i den planerade
dammen.
Om det visar sig att detta inte ger tillräcklig tillgång på vatten borras brunnar (se figur 6,
Z6-Z9).
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8.2

Föreslagen vattenförsörjning

En ny gemensam pumpstation anordnas för de nya fastigheterna, även för de befintliga
fastigheterna Gammelgarn Gartarve 4:11-14 kommer att erbjudas anslutning till det nya
pumpstationen.
Vatten tas från brunn A och B samt de nya brunnarna Z1-Z3.

8.3

Föreslagen avloppshantering

En ny gemensam avloppsanläggning anordnas för de nya fastigheterna. Fastigheterna
Gammelgarn Gartarve 4:11-14 kommer att erbjudas anslutning till det nya
avloppssystemet. Avloppssystemet innefattar ett minireningsverk som använder
biobärteknik. Nedbrytning sker genom luftning och rörlig virvelbädd.
Befintlig infiltrationsbädd på fastigheten slopas.
Serviceavtal kommer att upprättas med leverantören av minireningsverket. I servicen
ingår: dygnet runt-övervakning (GPRS), service, rengöring och funktionskontroll,
fällningsvätska samt analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium.
8.3.1

Minireningsverk- process

8.3.1.1 Slamavskiljning
Spillvatten leds in i anläggningens integrerade slamavskiljare där grövre partiklar och
slam skiljs bort. Det renade vattnet strömmar med självfall in i biokammaren
8.3.1.2 Biokammare
Inuti biokammaren finns hjulformade biobärare. På dessa växer en biohud av samma
typ som finns i en markbädd eller infiltration. Biohuden består av mikroorganismer som
mycket effektivt renar vattnet från föroreningar.
8.3.1.3 Syresättning
Genom membranrör tillförs luft för att främja mikroorganismernas tillväxt och effekt.
8.3.1.4 Fosforreduktion
Avloppsvattnets fosfor avlägsnas genom fällning med en saltlösning. Utfälld fosfor
samlas upp i efterklarningen.
8.3.1.5 Efterklarning
De partiklar som bildas vid den biologiska och kemiska reningen faller i efterklarningen
till botten.
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8.3.1.6 Mammutpump
Med hjälp av en mammutpump (lufthävert) flyttas det bildade slammet till
slamavskiljaren där det genomgår en ny reningsprocess.
8.3.1.7 Utlopp
Det renade vattnet leds ut till en lämplig recipient – i undantagsfall först via en
efterpolering. Reningsresultatet kontrolleras årligen genom att vattenprover från
efterklarningen analyseras. Förlag till utsläppspunkt, se figur 6.
8.4

Föreslagen dagvattenhantering

Dräneringsvatten och takvatten från de nya husen leds via täta ledningar i mark till den
nya dammen (LOD).
8.5

Anläggande av våtmark

En våtmark med en area om 6000 m² och med ett djup av minst 2,0 m skall anläggas i
den södra delen av fastigheten. Våtmarkens vattennivå säkras med att grundvatten
tillförs både från berggrunden och från jordlagren. Dammens vattennivå säkras också
genom att dammen är recipient för dagvatten (dräneringsvatten och takvatten) från de
nya bostadshusen (LOD). Våtmarken utformas som en fågelsjö med mindre utspridda
öar.
I den mellersta delen av våtmarken anläggs en badbassäng. Vatten från brunn B
används till badbassängen med breddavlopp till dammen. Breddavlopp anordnas från
dammen till befintliga diken i den södra delen och vidare till Gartarveån. Bräddavloppet
höjdsätts så att inte områdets naturliga grundvatten nivå avsänks.
Dammen anläggs med befintliga massor, vilket till större delen är sand, och utformas
med oregelbundna flacka strandpartier med inslag av större stenar (38-80) på vissa
platser och låg växtlighet.
En grundligare utredning gällande dammen och dess funktion kommer att utföras.
En vattenbalansberäkning baserat på årsvärden har utförts för att säkerställa att vattnet räcker till
(bifogas i bilaga -Legend avrinningsområde).

Engma AB
Visby 2016-10-31
………………………………..
Mats Engdahl ingenjör SBR
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9

Bilagor
 Legend- avrinningsområde
 Jordartskartor

Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, februari

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-02-28

Planerad
tid

Team Livsmedel summa fakturerbar tid
Planerad kontroll

205:30
196:30

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats

126:30
70:00

Uppföljande kontroll

4:30

Uppföljande kontroll – för- och efterarbete
Uppföljande kontroll – inspektion på plats

3:00
1:30

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

4:30

Nyregistrerad verksamhet – för- och efterarbete
Nyregistrerad verksamhet – inspektion på plats

3:00
1:30

Uppnått i procent av
målet för perioden (ca)*

3000

79%

Kontroll i samband med klagomål
Provtagning

Antal kontroller
Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Feb

Planerade

24

59

83

Uppföljande

0

2

2

Ärendestyrda

1

5

6

Nyregistrerade
0
2
*uppnått i procent av målet för perioden

7
8

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

Procent*

1200

42%

Antal totalt

14
20

7
12

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

2

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

Dec

Totalt

Jan

Utfört
x

x

x

x

x

Antal
planerade

x

x

x

250

x

x

x

25

x

x

x

60

Antal kontroller:
1200
1100
1000
900
800
700
Planerat
Uppnått

600
500
400
300
200
100
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Händelser
Januari:






Teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare tillbaka från föräldraledighet.
Rapportering till livsmedelsverket.
Nya beslut om fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten, ca 70 stycken
utfärdades.
Misstänkt utbrott av matförgiftning med flertal sjuka utreddes.

Februari:








Teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare deltog på Nordiska tillsynskonferensen i Finland under tre dagar.
Livsmedelsverket arrangerade en workshop om nya livsmedelsrapporteringen, en
medarbetare deltog.
Två förelägganden till olika verksamheter utfärdades angående rengöring och underhåll,
samt ett föreläggande gällande temperaturer.
Dålig tillgång på bilar försvårade utförandet av kontroller.
Anmälan om misstänkt matförgiftning med 3 sjuka inkom och utreddes.
Anmälningar utreddes angående byggdamm respektive husdjur i kökslokal.

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

46

54

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

varav
förbättring

38
45
8
9
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Tot
100

Mål
725

Procent*

83
17

645
80

77%
101%

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

41

49

90

35
6

40
9

75
15

Totalt antal ansökningar (utan handläggare)
2017-01-31: 135
2017-03-07: 103

Antal beslut om avloppsanläggningar:
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Planerat
Uppnått

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

83%

Händelser
Januari:



Praktikant började i teamet, arbetar som extra administrativt stöd.
Teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.

Februari:





Teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
Klart Vatten gjorde ett extra uppföljande utskick till 111 fastighetsägare.
En medarbetare deltog på MSO (Miljösamverkan Syd Ost) i Oskarshamn angående kraven på
infiltrationens rening enligt miljöbalken.
Administrativ tjänst tillsatt.

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari

Antal planerade inspektioner
Mål

Procent *

34

Totalt
48

501

57%

14

25

208

71%

0

5

5

139

22%

3

15

18

154

70%

Jan

Feb

Utfört

14

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal inspektioner teamet:
500
450
400
350
300
250

Planerat

200

Uppnått

150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner miljö:
200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått

60
40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner lantbruk:
140
120
100
80

Planerat

60

Uppnått

40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal inspektioner hälsoskydd:
160
140
120
100
Planerat

80

Uppnått

60
40
20
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Händelser
Januari:


Hela teamet deltog på halvdag workshop ”Den empatiska byråkraten”.

Februari:








Hela teamet deltog på halvdags fortsättning ”Den empatiska byråkraten”.
En medarbetare var vid två tillfällen med i radio Gotland och informerade om partiklar i
luften respektive biltvättar.
Kontakter med media angående nedskräpning.
Två från teamet deltog i workshop inför vattenförsörjningsplanen.
Extra tillsyn på Geabs schaktning intill Langes Hages vattenverk, som är inom primärt
vattenskyddsområde.
Webkurs om elektromagnetiska fält, två från teamet deltog.
Två medarbetare har varit på uppstartsutbildning om återförsäljning av bekämpningsmedel.

Delegationsbeslut 1 - 31 januari 2017
Ärendenummer Fastighetsbeteckning

Regdatum Åtgärd/Handling

Avdelning

MHN 2016/4787 NORRLANDA BURS 1:45

2017-01-24 Beslut om ansökan om egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2016/4962 HANGVAR FLENVIKE 7:1

2017-01-24 Beslut om ansökan om egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2016/5066 GOTHEM VÄSTERBJÄRS 1:14

2017-01-24 Beslut om ansökan om egensotning

Förebyggande räddningstjänst

MHN 2016/5080 LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:10

2017-01-13 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2016/5081 ROMA LÖVSTA 2:2

2017-01-09 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2016/5081 ROMA LÖVSTA 2:2

2017-01-09 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/100

BRO TORS 1:18

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/107

FÅRÖ SIMUNDS 1:72

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/108

SUNDRE VÄSTERGÅRDE 1:22

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/110

NÄR SMISS 1:16

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/112

BARLINGBO STAVE 1:23

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/113

HAMRA NORRGÅRDE 1:13

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/114

FRÖJEL LILLA HAJDES 1:15

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/115

SUNDRE MAJSTRE 1:16

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/116

FOLE STORA RYFTES 1:29

2017-01-19 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/117

HAMRA SKOGS 1:30

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/119

TRÄKUMLA GOTTSKALKS 1:34

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/120

HANGVAR BÄCKS 2:1

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/121

VAMLINGBO AUSTRE 3:1

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/122

LOKRUME GRAUSNE 1:7

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/123

BRO DUSS 2:2

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/124

FOLE STORA SOJDEBY 1:27

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/126

FOLE STORA RYFTES 1:29

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/127

LÄRBRO STORA VIKERS 1:95

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/134

FÅRÖ MÖLNOR 1:18

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/137

FRÖJEL GANNARVE 2:1

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/138

FÅRÖ STORA GASMORA 4:18

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/143

VÄSTERHEJDE TRE MARKLEJ JORD 1:3

2017-01-16 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/144

GOTHEM VITVIKEN 1:1

2017-01-17 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/159

KRÄKLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:15

2017-01-17 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/163

DALHEM ANDERBÅTELS 1:15

2017-01-19 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/170

BJÖRKE VARPLÖSE 1:10

2017-01-18 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/170

BJÖRKE VARPLÖSE 1:10

2017-01-18 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/172

TOFTA KROKSTÄDE 1:15

2017-01-18 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/172

TOFTA KROKSTÄDE 1:15

2017-01-18 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/207

VISBY VALLMON 1

2017-01-25 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/210

GARDE HÄGULDS 1:31

2017-01-25 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/210

GARDE HÄGULDS 1:31

2017-01-25 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/226

STENKYRKA GARDE 1:33

2017-01-26 Beslut om riskklassning

Livsmedel

MHN 2017/226

STENKYRKA GARDE 1:33

2017-01-26 Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering

Livsmedel

MHN 2017/237

VISBY ABBORREN 9

2017-01-25 Beslut om riskklassning

Livsmedel

2017-01-27 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och avgift för registreringen

Livsmedel

MHN 2017/259
MHN 2017/259

2017-01-27 Beslut om riskklassning Rawolution Omtankens café

Livsmedel

MHN 2017/323

HEJDE EKESKOGS 1:6

2017-01-30 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/38

LUMMELUNDA BURGE 1:134

2017-01-10 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/48

FÅRÖ LANSA 5:1

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/48

FÅRÖ LANSA 5:1

2017-01-10 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/50

LAU SUNNKYRKE 1:11

2017-01-10 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/54

LÄRBRO STORA KÄLLSTÄDE 1:69

2017-01-10 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/57

FÅRÖ BUTLEKS 3:1

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/58

GAMMELGARN GARTARVE

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/59

FÅRÖ BROSKOGS 1:13

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/60

ARDRE EKESE 1:13

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/61

VAMLINGBO SIMUNDE 1:3

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/62

TOFTA DYPLE 1:3

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/66

HEJDE PRÄSTGÅRDEN 1:2

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/67

RUTE ALVANS 1:69

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/68

STENKYRKA STENSTUGU 1:73

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/69

VAMLINGBO ÄNGVARDS 1:8

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/74

KLINTE LILLA SNÖGRINDE 1:26

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/75

LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:51

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/76

SJONHEM SUDERBYS 3:1

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/78

RUTE RISUNGS 1:32

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/80

GOTHEM MAGNUSE 2:1

2017-01-11 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/82

BARLINGBO LILLÅKRE 1:48

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/85

FÅRÖ LAUTER 1:139

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/86

GRÖTLINGBO KATTLUNDS 1:26

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/87

RONE ÄNGGÅRDE 6:1

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/88

STENKYRKA BROUNGS 1:21

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/89

VÄNGE NICKARVE 1:59

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/92

LUMMELUNDA NYHAMN 1:51

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/93

ARDRE ALSARVE 3:1

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/94

BUNGE HÄGUR 1:31

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/95

DALHEM NYGÅRDS 1:2

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/96

HELLVI VIVLINGS 1:122

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/97

STENKYRKA TUNE 1:16

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2017/98

FOLLINGBO HALLFREDE 1:28

2017-01-13 Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten

Livsmedel

MHN 2015/1713 HALL VÄSTÖS 1:8

2017-01-18 Beslut om avloppsanläggning

Miljö

MHN 2015/1713 HALL VÄSTÖS 1:9

2017-01-18 Beslut om avloppsanläggning

Miljö

MHN 2015/4011 RUTE RISUNGS 1:28

2017-01-10 Beslut att tillstyrka ansökan om tillstånd

Miljö

MHN 2015/4011 RUTE VÄSTRUME 1:30

2017-01-10 Beslut att tillstyrka ansökan om tillstånd

Miljö

MHN 2015/4598 VISBY ÖSTERGÅRD 1

2017-01-10 Beslut om hantering av spillvatten

Miljö

MHN 2016/2065 FLERINGE LUNDARHAGE 1:16

2017-01-11 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/2065 FLERINGE LUNDARHAGE 1:18

2017-01-11 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/4084 NÄR PILGÅRDS 2:1

2017-01-23 Delegationsbeslut

Miljö

MHN 2016/4243 FÅRÖ BUTLEKS 1:51

2017-01-16 Beslut om förbränningstoalett

Miljö

MHN 2016/4809 ALA GURFILES 1:43

2017-01-11 Beslut om föreläggande

Miljö

MHN 2016/4880 ROMA KLOSTER 5:1

2017-01-03 Yttrande över ansökan om bygglov för ändrad användning

Miljö

MHN 2016/4959 FÅRÖ LAUTER 1:136

2017-01-12 Yttrande över remiss om vattenverksamhet

Miljö

MHN 2016/4980 BOGE MOJNER 1:67

2017-01-31 Beslut om föreläggande

Miljö

MHN 2016/5027 SANDA RUNNE 1:70

2017-01-02 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2016/5038 ETELHEM BOTES 1:32

2017-01-02 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2016/5039 OTHEM NORRBYS 1:42

2017-01-02 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2016/5054 VISBY GRÄSLÖKEN 2

2017-01-02 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2016/5065 KLINTE VALLE 1:165

2017-01-02 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2016/5069 VISBY FORELLEN 1

2017-01-30 Beslut om föreläggande att vidta åtgärder

Miljö

MHN 2016/5091

2017-01-02 Beslut om anmälan, förbränningstoalett

Miljö

MHN 2016/5096 EKSTA STENDALA 1:6

2017-01-19 Beslut om anmälan på förbränningstoalett

Miljö

MHN 2016/990

LÄRBRO NORRVANGE 1:99

2017-01-16 Yttrande över remiss

Miljö

MHN 2016/990

LÄRBRO NORRVANGE 1:55

2017-01-16 Yttrande över remiss

Miljö

MHN 2017/14

FOLE STORA ÖSTRYFTES 1:16

2017-01-27 Beslut om att utreda naturvärden

Miljö

MHN 2017/16

FÅRÖ MÖLNOR 1:82

2017-01-17 Beslut om förbättringstoalett

Miljö

2017-01-19 Beslut om anmälan på förbränningstoalett

Miljö

MHN 2017/161
MHN 2017/206

2017-01-25 Beslut om anmälan av förbränningstoalett

Miljö

MHN 2017/220

VISBY S:T LARS 5

2017-01-23 Beslut om sänkt årlig avgift

Miljö

MHN 2017/221

HELLVI VIVLINGS 1:122

2017-01-23 Beslut om sänkt årlig avgift

Miljö

MHN 2017/222

VISBY DELFINEN 1

2017-01-23 Beslut om sänkt årlig avgift

Miljö

MHN 2017/223

VISBY MULLVADEN 42

2017-01-23 Beslut om sänkt årlig avgift

Miljö

MHN 2017/231

FARDHEM SANDARVE 1:7

2017-01-27 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/27

EKSTA GRYMLINGS 1:8

2017-01-17 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/29

FOLLINGBO DEDE 1:16

2017-01-17 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/307

HAVDHEM RANGVALDS 1:16

2017-01-30 Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Miljö

MHN 2017/70

VÄSTERHEJDE BOTMUNDS 1:76

2017-01-17 Beslut om förbättringstoalett

Miljö

MHN 2011/194

VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:27

2017-01-09 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2012/2244 DALHEM SIGGUR 1:47

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2012/3980 HOGRÄN VALLBYS 1:6

2017-01-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/3967 TINGSTÄDE MYRVÄLDER 1:66

2017-01-13 Beslut om upphävande av förbud

Vatten

MHN 2013/4189 OTHEM PRÄSTGÅRDEN 1:9

2017-01-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2013/4449 LÄRBRO LILLA KÄLLSTÄDE 1:19

2017-01-11 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1783 MÄSTERBY GÄSTÄDE 1:2

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1818 MÄSTERBY RINGOME 1:31

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1840 MÄSTERBY SKOGS 3:1

2017-01-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1845 VÄTE ANNEX 1:4

2017-01-19 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/1878 VÄTE GRÄNE 1:15

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2012 ETELHEM HAGEBY 1:63

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2041 ETELHEM KYRKEBY 1:39

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2076 ETELHEM LEVIDE 1:6

2017-01-25 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2237 HEJDE LOJSTHAJD 1:1

2017-01-16 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2265 HEJDE SIGSARVE 1:2

2017-01-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2014/2299 HEJDE TASS 1:17

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/1946 ÖSTERGARN GROGARNS 1:42

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2657 LUMMELUNDA KINNER 1:96

2017-01-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2660 LUMMELUNDA KINNER 1:97

2017-01-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2737 LUMMELUNDA KAMBS 1:94

2017-01-27 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/2820 LUMMELUNDA KINNER 1:27

2017-01-27 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/3934 LAU BÖNDE 1:7

2017-01-04 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/4371 ESKELHEM ÖVIDE 1:11

2017-01-02 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/4541 ARDRE LAURITSE 2:1

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2015/4997 BUNGE STUCKS 1:375

2017-01-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/2031 VÄSKINDE GÄLLUNGS 1:30

2017-01-18 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/2366 NORRLANDA BUTRAJVS 3:1

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/2491 ALSKOG SIGSARVE 1:9

2017-01-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/2695 EKSTA GRYMLINGS 1:10

2017-01-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/2948 SJONHEM SMISS 1:19

2017-01-24 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/3066 EKSTA GRYMLINGS 1:11

2017-01-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/3069 HABLINGBO HEMMUNGS 1:40

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank

Vatten

MHN 2016/3162 VAMLINGBO AUGSTENS 1:15

2017-01-05 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3332 HAMRA OJMUNDS 1:13

2017-01-05 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3631 VAMLINGBO STORMS 1:31

2017-01-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3633 VAMLINGBO STORMS 1:33

2017-01-10 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/3980 GRÖTLINGBO LUNDS 1:11

2017-01-04 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/4080 GAMMELGARN MATTSARVE 1:78

2017-01-09 Beslut, rättelse

Vatten

MHN 2016/4198 LOKRUME KROKS 1:14

2017-01-26 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2016/4265 RUTE RISUNGS 1:12

2017-01-30 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT

Vatten

MHN 2016/4531 FIDE LILLA VÄSTERGÅRDE 1:53

2017-01-17 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4805 FLERINGE GRODDE 1:6

2017-01-12 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/4832 STENKUMLA GARDRUNGS 1:14

2017-01-02 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

MHN 2016/4839 ESKELHEM ÖVIDE 1:11

2017-01-12 Miljösanktionsavgift

Vatten

MHN 2016/4992 ARDRE BOTVALDE 1:53

2017-01-03 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2016/5001 STENKUMLA MARTILLE 1:40

2017-01-03 Beslut om slamtömning vartannat år

Vatten

MHN 2016/5011 NÄR DALBO 1:44

2017-01-11 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2016/5035 VÄSTERHEJDE ANNEX 1:3

2017-01-13 Beslut om enskild avloppsanläggning - Enbart tank

Vatten

MHN 2016/5067 FLERINGE SMISS 1:15

2017-01-03 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2016/5078 SPROGE GANDARVE 1:9

2017-01-09 Beslut om längre tömningsintervall

Vatten

MHN 2016/5084 ÖJA SKOGE 1:23

2017-01-27 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2016/93

ROMA STORA VÄLLER 1:18

2017-01-26 Miljösanktionsavgift

Vatten

MHN 2017/160

ÖSTERGARN HÄSSLE 1:5

2017-01-24 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/175

LÄRBRO GISSLAUSE 1:63

2017-01-23 Beslut om värmepump

Vatten

MHN 2017/218

NÄR BOSARVE 1:3

2017-01-23 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

MHN 2017/71

RONE LAURITSE 1:14

2017-01-18 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Vatten

MHN 2017/91

LAU KAUPARVE 1:58

2017-01-19 Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten

Sammanställning
Team
Förebyggande räddningstjänst
Livsmedel
Miljö
Vatten
Totalt

Antal
3
74
36
58
171

Delegationsbeslut 1 - 28 februari 2017
Ärendenummer
MHN 2016/4158
MHN 2017/507
MHN 2017/345
MHN 2017/350
MHN 2017/352
MHN 2017/353
MHN 2017/355
MHN 2017/356
MHN 2017/358
MHN 2017/359
MHN 2017/364
MHN 2017/365
MHN 2017/425
MHN 2017/448
MHN 2017/448
MHN 2017/452
MHN 2017/505
MHN 2017/527
MHN 2017/527
MHN 2017/534
MHN 2017/534
MHN 2017/541
MHN 2017/608
MHN 2017/608
MHN 2017/637
MHN 2017/637
MHN 2017/638
MHN 2017/638
MHN 2015/1775
MHN 2015/3932
MHN 2016/3881
MHN 2016/4827
MHN 2016/4977
MHN 2016/4977
MHN 2017/205
MHN 2017/260
MHN 2017/273

Fastighetsbeteckning
VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:264
HANGVAR FLENVIKE 1:107
KRÄKLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:2
HOGRÄN VISMARÄNGE-LANGFÄNSKOG 1:2
ESKELHEM PRÄSTGÅRDEN 1:10
ENDRE ENDREBACKE 1:1
FOLE STORA RYFTES 1:19
STENKYRKA KYRKEBYS 1:4
VÄNGE SKOLGÅRDEN 1:1
VISBY SKRÄDDAREN 71
VISBY KRONAN 2
VISBY HYPOTEKET 1
KLINTE SICKLINGS 1:132
VISBY KOMPANIET 4
VISBY KOMPANIET 4
VISBY STORKEN 1
VÄSTERHEJDE BJÄRS 1:3
GOTHEM KYRKEBINGE 1:55
GOTHEM KYRKEBINGE 1:55
HANGVAR BÄCKS 2:1
HANGVAR BÄCKS 2:1
VISBY SKARPHÄLL 1:1
VISBY NUNNAN 1
VISBY NUNNAN 1
VISBY SKEPPSBRON 1
VISBY SKEPPSBRON 1
HABLINGBO HALLBJÄNS 1:8
HABLINGBO HALLBJÄNS 1:8
VISBY VÅRDKLOCKAN 6
ARDRE ALSARVE 1:18
BUNGE AUDUNGS 1:42
ALSKOG ANNINGÅKRE 1:18
TOFTA SKJUTFÄLTET 1:2
STENKUMLA MARTILLE 1:29
VAMLINGBO NORE 1:11
STENKUMLA KÄLLGÅRDS 1:8
NÄR ROVALDS 1:5

Regdatum
2017-02-14
2017-02-16
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-02-27
2017-02-07
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-13
2017-02-15
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-22
2017-02-21
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-06
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-06
2017-02-13
2017-02-02

Åtgärd/Handling
Beslut om egensotning på fastighet
Beslut om ansökan, egensotning
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om föreläggande om åtgärder
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om föreläggande om åtgärder
Beslut om program för regelbundna undersökningar av dricksvatten
Beslut om riskklassning
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och avgift för registreringen
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om föreläggande om åtgärder
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Beslut om riskklassning
Beslut om riskklassning
Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och avgift för registrering
Föreläggande om att vidta åtgärder
Anmälan om ändring
Beslut om ändring av miljöfarlig verksamhet
Beslut om uppodling
Beslut om ingen åtgärd avledning av vatten hårdgjord yta - Tofta Gotland
Beslut om ingen åtgärd avledning av vatten hårdgjord yta - Tofta Gotland
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall

Avdelning
Förebyggande räddningstjänst
Förebyggande räddningstjänst
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Livsmedel
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö

MHN 2017/274
MHN 2017/275
MHN 2017/324
MHN 2017/378
MHN 2017/390
MHN 2017/428
MHN 2017/432
MHN 2017/445
MHN 2017/460
MHN 2017/468
MHN 2017/478
MHN 2017/530
MHN 2017/561
MHN 2017/594
MHN 2017/595
MHN 2017/597
MHN 2017/607
MHN 2017/643
MHN 2017/676
MHN 2017/696
MHN 2012/1103
MHN 2012/1104
MHN 2012/2868
MHN 2012/2869
MHN 2013/1268
MHN 2013/1633
MHN 2013/4198
MHN 2013/4431
MHN 2013/4513
MHN 2014/1983
MHN 2014/2036
MHN 2014/2131
MHN 2014/2300
MHN 2014/2305
MHN 2015/2220
MHN 2015/2341
MHN 2015/2370
MHN 2015/2505
MHN 2015/2513
MHN 2015/2516

TINGSTÄDE MYRVÄLDER 1:81
ETELHEM NYGÅRDS 1:13
GULDRUPE BJÄRS 1:26
LOKRUME NYPLINGS 1:27
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 3:1
VAMLINGBO SIGFRIDE 1:21
VAMLINGBO AUSTRE 1:64
BUNGE AUDUNGS 1:42
VÄSKINDE STORA MICKELGÅRDS 1:28
SJONHEM SUDERBYS 1:7
STÅNGA STALLAUSE 1:16
LÄRBRO UPPEGÅRDS 3:1
HAVDHEM LILLA ALMUNGS 1:12
HAMRA SIPPMANNE 1:3
ALVA BUTJÄRVE 1:14
SANDA RUNNE 1:68
HEMSE FRIGGES 1:4
GARDE SMISS 1:6
LOKRUME LILLA HALTARVE 1:15
GOTHEM VÄSTERBJÄRS 1:11
GOTHEM VÄSTERBJÄRS 1:7
NÄS DRAKARVE 1:24
NÄS DRAKARVE 1:29
LINDE HÄGVALDS 1:23
LYE HÄFFRIDE 1:20
OTHEM STENSTUGU 1:12
LÄRBRO LILLA BJÄRS 1:2
LÄRBRO NORRVANGE 1:109
VÄTE ROVALDS 1:16
ETELHEM KYRKEBY 1:3
ETELHEM UGLAUSE 1:47
HEJDE TASS 1:21
HEJDE TIPPSARVE 1:17
ÖSTERGARN KAUPUNGS 1:15
GAMMELGARN GARTARVE 1:19
GAMMELGARN GARTARVE 1:34
GAMMELGARN SKOGBY 4:8
GAMMELGARN SKOGBY 1:63
GAMMELGARN SKOGBY 1:67

2017-02-02
2017-02-20
2017-02-17
2017-02-06
2017-02-24
2017-02-14
2017-02-13
2017-02-21
2017-02-14
2017-02-14
2017-02-14
2017-02-16
2017-02-20
2017-02-20
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-20
2017-02-23
2017-02-27
2017-02-27
2017-02-07
2017-02-07
2017-02-20
2017-02-20
2017-02-28
2017-02-02
2017-02-16
2017-02-07
2017-02-06
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-20
2017-02-15
2017-02-15
2017-02-24
2017-02-20
2017-02-14
2017-02-13
2017-02-23
2017-02-21

Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Ansökan om slam - lokalt omhändertagande
Beslut om lokalt omhändertagande av slam
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om föreläggande att vidta åtgärder
Beslut om anmälan av förbränningstoalett
Beslut om anmälan av förbränningstoalett
Beslut om efterbehandlingsåtgärd i förorenat område
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av slam
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om årsavgift
Beslut om dispens för gödselspridning
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av latrin/urin från seperationstoalett
Beslut om förbränningstoalett
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om eget omhändertagande av hushållsavfall
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om lokalt omhändertagande av latrin
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank

Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

MHN 2015/2520
MHN 2015/2562
MHN 2015/2748
MHN 2015/2794
MHN 2015/2797
MHN 2016/1041
MHN 2016/1788
MHN 2016/2217
MHN 2016/2488
MHN 2016/2489
MHN 2016/2505
MHN 2016/2505
MHN 2016/2947
MHN 2016/3034
MHN 2016/3070
MHN 2016/3081
MHN 2016/3109
MHN 2016/3181
MHN 2016/3219
MHN 2016/3389
MHN 2016/3552
MHN 2016/3596
MHN 2016/3600
MHN 2016/3691
MHN 2016/4012
MHN 2016/4168
MHN 2016/4169
MHN 2016/4271
MHN 2016/4525
MHN 2016/4810
MHN 2016/4961
MHN 2016/499
MHN 2017/238
MHN 2017/293
MHN 2017/335
MHN 2017/336
MHN 2017/400
MHN 2017/402
MHN 2017/403
MHN 2017/409

GAMMELGARN SKOGBY 1:72
GAMMELGARN SKOGBY 1:18
LUMMELUNDA NYHAMN 1:48
LUMMELUNDA NYGRANNE 1:6
LUMMELUNDA NYGRANNE 1:9
GRÖTLINGBO BRUNNS 1:19
GRÖTLINGBO SKRADARVE 1:14
NÄR BOMUNDS I BURGEN 1:14
GRÖTLINGBO NORRKVIE 1:31
GRÖTLINGBO NORRKVIE 1:19
NÄR DALBO 1:46
NÄR DALBO 1:46
FÅRÖ AUSTERS 1:61
RONE FINDARVE 1:70
ARDRE EKESE 1:25
SPROGE MATTSARVE 1:11
VIKLAU LILLA VIKARE 1:10
VAMLINGBO AUSTRE 1:55
VAMLINGBO BILDS 1:2
HAMRA SKOGS 1:27
VAMLINGBO SIGFRIDE 1:21
VAMLINGBO SIMUNDE 1:6
VAMLINGBO SIMUNDE 1:9
SUNDRE VÄSTERGÅRDE 1:55
GAMMELGARN SKOGBY 4:2
EKSTA LÄDARVE 3:5
EKSTA LÄDARVE 3:3
NÄR HALLBJÄNNE 1:29
KLINTE VALLE 5:5
GANTHEM GODRINGS 1:24
VÄSTERHEJDE BJÄRS 2:1
ENDRE SVENSKENS 1:17
HELLVI HARDE 1:13
LÄRBRO NORS 1:42
NORRLANDA HAMMARS 1:19
RONE GETOR 1:26
LÄRBRO GISSLAUSE 1:41
GERUM LIKMUNDS 1:10
EKSTA BJÄRGES 1:54
VÄSKINDE STORA KLINTEGÅRDE 1:87

2017-02-07
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-21
2017-02-21
2017-02-28
2017-02-21
2017-02-06
2017-02-14
2017-02-14
2017-02-23
2017-02-06
2017-02-10
2017-02-07
2017-02-15
2017-02-02
2017-02-07
2017-02-09
2017-02-20
2017-02-24
2017-02-13
2017-02-16
2017-02-09
2017-02-02
2017-02-14
2017-02-16
2017-02-16
2017-02-08
2017-02-13
2017-02-13
2017-02-01
2017-02-13
2017-02-21
2017-02-02
2017-02-02
2017-02-17
2017-02-24
2017-02-22
2017-02-21
2017-02-06

Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Miljösanktionsavgift
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ Tank
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om längre slamtömningsintervall
Beslut längre slamtömningsintervall
Beslut om enskild avloppsanläggning BDT+ WC

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

MHN 2017/412
MHN 2017/413
MHN 2017/431
MHN 2017/433
MHN 2017/434
MHN 2017/435
MHN 2017/436
MHN 2017/542
MHN 2017/564
MHN 2017/596
MHN 2017/603
MHN 2017/630
MHN 2017/655

EKSTA BOPPARVE 1:27
LÄRBRO ANGELBOS 1:203
BARLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:9
LÄRBRO LILLA BANNE 1:4
FLERINGE MEDEBYS 1:31
TINGSTÄDE GARTARVE 1:10
LÄRBRO TÄNGELGÅRDE 1:68
LÄRBRO NORDER-IRE 1:17
EKSTA HÄGUR 1:7
VISBY MULLVADEN 28
BUTTLE BUTTLEGÅRDE 1:19
RUTE TALINGS 1:12
ANGA BÅTICKE 1:38

2017-02-15
2017-02-14
2017-02-27
2017-02-10
2017-02-20
2017-02-27
2017-02-13
2017-02-28
2017-02-24
2017-02-20
2017-02-28
2017-02-28
2017-02-28

Sammanställning
Team
Förebyggande räddningstjänst
Livsmedel
Miljö
Vatten
Totalt

Antal
2
26
29
73
130

Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om värmepump
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om längre slamtömningsintervall
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om längre slamtömningsintervall
Beslut om värmepump
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om slamtömning vartannat år
Beslut om värmepump

Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 35

Utökat deltagande i vattenråden

Arbetsutskottets förslag till beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att en ledamot från oppositionen ska
medverka i vattenråden.

Ledamot Björn Dahlström meddelar arbetsutskottet att oppositionen kommer att
presentera ett namnförlag på kommande nämndsammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/1043
15 mars 2017

Andreas Larsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Val av ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämndens
arbetsutskott
Förslag till beslut

•Till ny ersättare i arbetsutskottet för Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljes:
Anneli Klovsjö (S) att inträda vid förhinder för Anita Klingvall
• Vid förhinder för ersättare till ordinarie ledamöter ska ersättare inkallas ur S-MP-Vgruppen respektive C-M-gruppen i den ordning de upptagits i detta protokoll.

Jörgen Benzler (V)
Karin Sutare (MP)
Erna Wiberg (S)
Dick Olsson (S)
Catarina Wahlström (S)
Thomas Gustafsson (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Hans-Jörgen Petersen (M)
Tjelvar Andersson (C)
Britt Landergren-Wolter (C)
Anand Häglund (M)
Jimmy Larsson (M)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens

Protokoll

arbetsutskott 2017-03-07

Au § 34

Val av ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut


Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Till kommande nämnd kan ett förslag på hur ersättare till arbetsutskottet ska väljas
presenteras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

