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Lotten von Heijne

Regionstyrelsen

Slutrapportering av uppdrag – Ekonomi i balans
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget och godkänna rapporten
Slutrapportering av uppdrag – Ekonomi i balans.
Uppdrag
I samband med budgetberedningen 2016 konstaterades ett omfattande
besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under 2017-2019).
Särskilt uppmärksammades hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens stora
underskott som oroade på både kort och lång sikt. Som en följd av detta gav
Regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att:
”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa
upp planerade och beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer”.
En viktig förutsättning för arbetet har varit att ansvaret för verksamhet och budget
ligger i såväl hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Tillvägagångssätt
För att förstå verksamheterna och kostnadsläget i socialtjänsten och hälso- och
sjukvården, har det varit nödvändigt att inledningsvis inhämta kunskaper på ett
regionalt djupare plan samt i ett nationellt perspektiv.
För att beakta det ekonomiska kravet i ett kortsiktigt perspektiv, har samtal förts,
mellan ledningskontoret och de berörda förvaltningarna om innehållet i de
handlingsplaner som nämnderna haft i uppdrag att ta fram.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte har skett i en arbetsgrupp på ledningskontoret
under ledning av regiondirektören, i en samverkansgrupp med ledningskontoret,
hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt i flera dialogmöten med
förtroendevalda i en grupp bestående av arbetsutskotten från hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden och regionstyrelsen.
Presentationsmaterial från de fyra dialogmöten som genomförts biläggs denna
skrivelse. Bilaga 1.
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Ett antal slutsatser av arbetet
Klarar Region Gotland sitt samlade uppdrag att långsiktigt finansiera hälso- och sjukvården med
målet om en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen?
Gotland har större andel äldre jämfört med riket (till 2025), lägre utbildningsnivå och
en överrepresentation av psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och demens. Lägg
därtill prognoser från bland annat SKL och McKinsey om en fortsatt hög
kostnadsutveckling i hela riket. Det kommer att innebära stora utmaningar för
Region Gotland att klara landstingsuppdraget och det kommer att påverka övriga
primärkommunala verksamheter om ingen annan finansiering sker.
Finns ekonomiska förutsättningar att klara det primärkommunala uppdraget om att bedriva
socialtjänst?
Arbetsgruppen har fokuserat på att analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar
att bedriva verksamhet i enlighet med lagkrav utifrån tilldelade ekonomiska resurser
och har därför inte gått på djupet i denna fråga. Dock står det tydligt att
socialtjänstens arbete med asylsökande och Migrationsverkets nya ersättningar för
detta kommer att ge socialtjänsten ordentliga utmaningar att klara verksamheten
inom givna ekonomiska ramar.
Vilka konsekvenser får den uteblivna regionreformen för Region Gotlands förutsättningar att klara
sitt uppdrag?
I ett underlag riktat till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
framför Region Gotland den stora oro som finns för hur hälso och sjukvården ska
klara uppdraget att långsiktigt ge en jämlik vård till gotlänningar och besökare utifrån
lagkrav, den demografiska utvecklingen och den generella kostnadsutvecklingen inom
hälso- och sjukvårdsområdet.
I skrivelsen konstateras att det inte går att lösa enbart med effektiviseringar och
omställningar. ”Finansieringen måste förstärkas utöver det stöd som följer av dagens
kostnadsutjämningssystem”. Se vidare bilaga 2.
Hur ska Region Gotland styra landstingsverksamhet och hur ska roll- och ansvarsfördelningen se ut
mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvården?
Ett uppdrag gavs under våren 2015 för att utreda denna frågeställning. Strax efter det
påbörjades ett intensivt arbete med den aviserade regionindelningen och uppdraget
pausades. Det finns flera frågor som behöver utredas och förtydligas för att förbättra
styrning.
Det fortsatta arbetet
Arbetet med att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans
fortsätter i enlighet med de slutsatser som drogs och presenterades i dialogmötena
med förtroendevalda.
Det är viktigt att betona att ansvar för såväl verksamhet som budget ligger i hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De handlingsplaner som arbetats fram
ägs av respektive förvaltning.
Hur ser det ut i nuläget?
Hälso och sjukvården och socialtjänsten presenterar sitt nuläge i förhållande till
respektive handlingsplan i bilaga 3. I Hälso och sjukvårdens underlag kommenteras
också arbetet med att fördjupa samverkan med Stockholms läns landsting och
vidareutveckla samarbetet i samverkansnämnden Stockholm/Gotland.
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I bilaga 4 finns en sammanställning av pågående förvaltningsövergripande samverkan
och utveckling av gränssnitt.
Region Gotland beslutade 2010 att vara delaktig i den nationella, av regeringen
beslutade satsningen att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter att utveckla
välfärden, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt genom så
kallad E – hälsa. För att ge en bild av det arbetet och den planerade digitala
utvecklingen bifogas en sammanställning av huvudpunkterna i den nationella
handlingsplanen samt en nationell verksamhetsplan för 2018 i bilaga 5. Här kommer
Region Gotland att behöva investera stora summor de kommande åren.
Arbetet i syfte att uppnå en ekonomi i balans fortsätter i enlighet med fastlagda
handlingsplaner och verksamhetsplaner i respektive förvaltning.
Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt kommer regionstyrelseförvaltningen
att följa upp ekonomisk utveckling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
utifrån upprättade handlingsplaner och i ordinarie uppföljningsprocess.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att fortsätta utvecklingsarbetet för att utreda
regionstyrelsens roll som landstingsstyrelse, fastslaget i tidigare beslutat direktiv.
Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att pågående arbete ligger i linje med
förslag avseende landstingsfrågan som föreslås i utredningen Ny regionindelning.
Respektive förvaltnings handlingsplan för att nå ekonomi i balans måste tydligt drivas
och följas upp av respektive nämnd.
Regionstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt över nämnderna varför det blir av
största vikt att det sker löpande information och avstämning såväl på nämndsnivå
som på förvaltningsledningsnivå.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ställer sig bakom presenterad
information samt förslag till fortsatt arbete.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor

Bilaga 1.
Dialogmöte 1 den 14 juli 2016 - presentationsmaterial
Dialogmöte 2 den 29 augusti 2016 - presentationsmaterial
Dialogmöte 3 den 4 oktober 2016 - presentationsmaterial
Dialogmöte 4 den 9 december 2016 – presentationsmaterial
Bilaga 2.
Ö-läget kräver ökat statligt stöd
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Bilaga 3.
Hälso och sjukvårdens och socialtjänstens nuläge i förhållande till respektive handlingsplan
Bilaga 4.
Samverkan socialförvaltning och hälso – och sjukvårdsförvaltning
Bilaga 5.
Nationell handlingsplan e- hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialämnden
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Bilaga 1:1

Dialogmöte
RS au/HSN au
160714

Agenda
• Inledning
• Ekonomisk uppföljning efter juni
månad (HSF)
• Muntlig lägesbild sommaren (HSF)
• LKs uppdrag
• Fördjupningsområden
• Diskussion
• Nästa steg

Gemensamma AU-möten
•
•
•
•

Torsdag 14/7 (junirapport)
Slutet av augusti (julirapport)
Slutet av september (delår-2)
Innan BAS (oktober)

Att skapa en gemensam bild av nuläge och
utmaningar men framförallt ha samsyn kring
nödvändiga beslut och åtgärder

Tre övergripande områden som
påverkar varandra långsiktigt
Demografisk
utveckling

Sthlm
2023

Hållbar
ekonomi

Vilken hälsooch sjukvård
vill vi ha och
utveckla fram
till 2025?

Flera olika roller och perspektiv
finns i rummet
Majoritet
RS au

HSN au

Opposition

I detta forum är ni Region
Gotlands landstingsstyrelse
Landstingsstyrelse
Majoritet
RS au

HSN au

Opposition

Agenda
• Inledning
• Ekonomisk uppföljning efter juni
månad (HSN)
• Muntlig lägesbild sommaren (HSF)
• LKs uppdrag
• Fördjupningsområden
• Diskussion
• Nästa steg

Att med sig in i arbetet…
• Utredning av merkostnader för hälso- och
sjukvård på Gotland (2005)
• Framtidsutredningen (2007)
• Utredning av ny organisation (2010)
• Struktur 2015 (2013/2014)

LKs uppdrag – bakgrund och beslut
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades
omfattande besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor
under tre år). Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdsnämndens och socialnämndens stora underskott som oroar på
både kort och lång sikt. Som en följd av detta ger Regionstyrelsen
ledningskontoret i uppdrag att;

”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande
processer”.

LKs uppdrag - syfte
Att göra en analys av förvaltningarnas verksamhet och ekonomiska
läge för att:
1. I det korta perspektivet, stödja förvaltningarna att komma i
ekonomisk balans.
2. I det längre perspektivet, säkra att rätt förutsättningar ges
förvaltningarna att bedriva kvalitativ verksamhet utifrån ekonomiska
ramar.

LKs uppdrag - arbetsgrupp
•
•
•
•
•
•

Anna Derwinger-Hallberg, (uppdragsledare)
Lisa Stark
Niclas Ohlander
Lotten von Heijne
Jan-Olof Henriksson
Peter Lindvall

• Samt ytterligare kompetenser vid behov

LKs uppdrag - ansats
• Inläsning av material (HSF)
•
•
•
•
•

Struktur 2015
Strategisk plan och budget
Årsredovisning 2015
Delår 1 2016
PM ang tilläggsanslag

• Beskrivning av historik och nuläge kring ekonomi och
verksamhet inklusive jämförelser
• Analys pågående åtgärdsarbeten i HSF & SOF
• Definiera prioriterade arbetsområden
• Åtgärds- och handlingsplan

LKs uppdrag – exempel på aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla produktions- och kapacitetsplanering
Jämförelser ekonomi och nyckeltal med andra landsting
Analys av vårdkonsumtion
Analys av beroendevården
Analys av produktivitet inom IFO
Hur fördelas generella statsbidrag nu och framåt i RG?
Hur kan vi utveckla den interna kommunikationen?
Utredning av gränssnitt RS & HSN (landstingsstyrelse)
Hur kan vi utveckla samspelet med förtroendevalda?
Analys av beslutade besparingar och åtgärder
Konsekvenser av den kommande regionindelningen 2019/2023
Stöd till sjukvårdsledningen utifrån behov

(från gemensamt arbetsmöte HSF, SOF samt LK torsdag 7/7)

Men först…positivt
• Mycket god tillgänglighet
•

1177, vårdcentral, besök och behandling sjukhus, besök 90 dagar spec
vård, operation 90 dagar spec vård

• Snabb genomströmning för patienter
• Mycket högt förtroende från medborgare och patienter
•

Vårdcentraler, sjukhus, HoS generellt

• God patientsäkerhet
• Relativt sett lägre kostnader för primärvården (medvetet?)
• Medarbetarindex okt 2015 = 68 (70) Ok på övergripande nivå
•

•

Totalt regionen 73

Ledarindex okt 2015 = 69 (72) Ok på övergripande nivå
•

Totalt regionen 73

Fördjupningsområden
• Finansiering
•
•
•

Andel av total budget
Andel av landstingsskatt
Jämförelser

• Kostnadsutveckling
•
•
•

Nationella och lokala faktorer
Kostnadsslag
Jämförelser

• Organisation
•
•
•

Historik
Nuläge
Jämförelser
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resultat
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Reflektioner: Grön utveckling, blå utveckling, utfall fg år
med beslutad budget

Beslutad budget samt ökning
per år
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Analys av fiktiv landsstingsskatt
jämfört med beslutad budget för HSN
År

Skatteintäkt
Gotland

33% LS
(SKL)

85%
(HoS andel)

Budgeterad
intäkt

Teoretisk
andel

Beslutad
budget

Diff

2008

2 828

943

801

504

1 305

1 078

-227

2009

2 836

945

804

431

1 235

1 106

-129

2010

2 887

962

818

446

1 264

1 128

-136

2011

3 017

1 006

855

444

1 299

1 178

-121

2012

3 121

1 040

884

444

1 329

1 181

-148

2013

3 179

1 060

901

495

1 396

1 230

-166

2014

3 292

1 097

933

479

1 412

1 289

-123

2015

3 441

1 147

975

455

1 430

1 328

-102

Reflektion: Hur hantera diff när vi bildar region med sthlm?

HSN protokoll 21/12 2010
Externa konsulters förslag för att spara 50 mkr (PwC)
• Jourutredningen (läkarnas jour & beredskapsavtal)
• Minska användandet av korttidsvikarier
• Omförhandling avtal KS
• Hemtagning av obesitasoperationer
• Avveckling lokal sjukvårdsrådgivning
• Samverkan luftburen intensivvård
• Samverkan av drift avseende specialistenhet
• Ökad kostnadskontroll läkemedel
• Analys avseende upphandlingar av sjukvårdsmaterial
• Ökad samverkan mellan HSF & SOF

Reflektion: Hämtades dessa besparingar hem?

Nationella och lokala faktorer som
påverkar vår verksamhet (t.ex.)
Nationella faktorer
 Hyrpersonal (4 mdr)
 Läkemedel (23.9 mdr)
 Utomlänsvård (riksavtal)
 Vårdprogram
 Patientlagen
 Vårdvalet

Reflektion: Ö-rapporten från 2005

Lokala faktorer
 Hyrpersonal (53.3 mkr)
 Läkemedel (208.0 mkr)
 Utomlänsvård (158.0 mkr)
 Vårdkonsumtion
 Akutsjukhus
 Primärvård
 Serviceutbudet över hela
Gotland
 Media
 Samverkan arbetstagarorg

Kostnadsutveckling HSF
2016-05
Nettokostnadsutveckling

2015

2014

2013

2012

+5.6%

+6.2%

+8%
(+5.8%)

0%

+3.2%

Personalkostnadsutveckling

+2.05%

+3.2%

+6.9%

+8.0%

+6.2%
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+4.26%

+4.7%

+7.2%

+8.1%

+4.0%

Kostnadsutveckling
utomlänsvård

+26%

+18.3%

-0.2%

-11.3%

-4.5%

Kostnadsutveckling
läkemedel totalt

+18.1%

+13.1%

+4.4%

-3.5%

+1.5%

Källa: HSF Årsrapporter
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Nettokostnadsutveckling RG totalt
Netto

4 700 000 000

4 600 000 000

4 500 000 000

4 400 000 000

4 300 000 000

4 200 000 000

4 100 000 000

4 000 000 000

3 900 000 000

3 800 000 000

1000

Kostnadsutveckling arbetskraft
13,9
53,3

900

16,7
36
14,3
32,9

800

18,3
24,5

700

16,4
39,2

15,9
15,6

16,1
12,6

16,1
14,4

684,3

689,2

697,7

705,9

2011

2010

2009

2008

14,8
17,5

600
500
847,3

400

836,2
784,7
726,7

678,1

300
200
100
0
2016

2015

2014

2013
Personalkostnad

2012

Hyrpersonalkostnad

Konsultkostnad

2007

Analys av kostnadsutvecklingen för
fem större kostnadsposter
2011

2015

16,4

13,9
53,3

39,2

158

156,5

Utomlänsvård

Utomlänsvård
208

847,3

Läkemedelskostnader

179,8

Läkemedelskostnader

Personalkostnader

Personalkostnader

Hyrpersonalkostnader

Hyrpersonalkostnader

Konsultkostnader

Konsultkostnader
684,3

Utveckling totalt 2011-2015 = +204.3 mkr

Strategisk plan och budget –
kapitel 4
”Vid konflikt mellan verksamhetens mål
och de ekonomiska resurserna är de
ekonomiska resurserna överordnade
verksamhetsmålen. Ekonomin är den
restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens
inriktning och omfattning”

Budgetavvikelse per förvaltning (maj)
35
mnkr
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16

6

21
11 12

12
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2

-45

HSF

SOF

KFF

UAF

SBF

SF

TKF

-25

LK inkl pol org

-5

-24

Prognos maj -16
Bokslut 2015

-46

-65
-85

-80

-105
-125

-123

80 mkr i sänkta kostnader för
HSF innebär…
• Ca 130 årsanställda (snittkostnad ca 600
tkr/anställd)
• All primärvård i egenregi
• Hela den psykiatriska vården
• All ambulanssjukvård inkl helikoptern samt
njursjukvården
• Halvering av alla vårdplatser

Sjukhusläkaren 18/6 2010
Hälso- och sjukvården på Gotland har länge brottats med ekonomiska
svårigheter. Under 2009 genomfördes en rad åtgärder för att minska
kostnaderna.
Antalet vårdplatser minskades från 180 till 158. Trots denna och flera
andra åtgärder blev underskottet förra året nära 58 miljoner kronor.
För att komma tillrätta med obalansen ska personalkostnaderna minska
med motsvarande 100 medarbetare under 2010. Målet är också att
införa en processinriktad organisationsform som bedöms ha bättre
förutsättningar att arbeta med effektivare patientflöden.
– Det finns ingenting som talar för att en matrisorganisation skulle vara
den bästa modellen för att bedriva processarbete. Vi vill arbeta
processinriktat och vi har redan påbörjat ett sådant arbete som vi gärna
vill förbättra och utveckla vidare. Men vi tvivlar starkt på att ett
organisationsbyte i den situation vi befinner oss i, löser våra komplexa
problem, säger Regina Göbel.

Pågående och planerade
aktiviteter avseende organisation
• Vilket är huvudsyftet med vårt sätt att organisera
verksamheten?
• A3-process påbörjad inom HSF
•

Vad innebär den och hur genomför vi den?

• Analys och jämförelser av andra landstings
organisationer (LKs arbetsgrupp)
• Övrigt?
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Dialogmöte
RS au/HSN au
160829

Agenda
•
•
•
•
•
•

Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
•
•
•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

Gemensamma AU-möten
• Torsdag 14/7 (junirapport)
• Måndag 29/8 (julirapport)
• Tisdag 4/10 (delår-2 samt BAS)

Att skapa en gemensam bild av nuläge och
utmaningar men framförallt ha samsyn kring
nödvändiga beslut och åtgärder

Tre övergripande områden som
påverkar varandra långsiktigt
Demografisk
utveckling

Sthlm
2023

Hållbar
ekonomi

Vilken hälsooch sjukvård
vill vi ha och
utveckla fram
till 2025?

Flera olika roller och perspektiv
finns i rummet
Majoritet
RS au

HSN au

Opposition

I detta forum är ni Region
Gotlands landstingsstyrelse
Landstingsstyrelse
Majoritet
RS au

HSN au

Opposition
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•

Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
•
•
•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte
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•
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Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
•
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•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

Agenda
•
•
•
•
•
•

Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
•
•
•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

LKs uppdrag – bakgrund och beslut
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades
omfattande besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor
under tre år). Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdsnämndens och socialnämndens stora underskott som oroar på
både kort och lång sikt. Uppdraget som ska delrapporteras till delår-2
och slutrapporteras i årsbokslutet lyder;

”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande
processer”.

Uppdrag från RF till HSF/SOF
Det var ett av uppdragen som gavs i samband med strategisk plan och
övriga besparingsuppdrag. RF 20/6 §90.
Ska slutrapporteras till RF i december 2016.

” Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att,
både enskilt och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring
förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom budgetram. I
socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av förutsättningarna
för ökad kostnadseffektivitet i omhändertagandet av äldre och inom
individ- och familjeomsorgen”

Uppdrag från RF till HSF/SOF
”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande
processer”.
” Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att,
både enskilt och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring
förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom budgetram. I
socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av förutsättningarna
för ökad kostnadseffektivitet i omhändertagandet av äldre och inom
individ- och familjeomsorgen”
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•
•
•

Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
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Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

Uppdrag från RF till HSF/SOF
Besparingsuppdrag 2016-2018
RS 2015/259 2016-2018

•

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

” 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”.

Tjänsteskrivelse 2016 01 21
Analys av gränssnittet mellan RS:s och HSN:s uppdrag kring styrningen av hälsooch sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och
överenskommelser (RS 2015-05-28 § 142 p4)

•
•
•
•

Hur ska ansvaret för styrning ske avseende Region Gotlands
medverkan i sjukvårdsregionen Stockholm Gotland?
Hur ska ansvaret för och styrning ske avseende nationella avtal och
överenskommelser?
Hur ska roll och ansvarfördelningen se ut på tjänstemannanivå visavi
regionstyrelsens uppdrag som landstingsstyrelse?
Hur ska eventuella förändringar implementeras i hälso- och
sjukvården respektive regionstyrelsen?

Hälso- och sjukvårdsnämndens tillägg:
• Hur skall ansvaret fördelas för tjänstemanna- och
politikerrepresentationen i nationella fora inom landstingssektorn?

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige 2015 05 28
•

•

•

•

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.
Regionstyrelsen får i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en
genomlysning enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys,
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.
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Sommaren 2016 (MD)
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Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan
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Södertälje (endast sjukhus)

Gotland processkarta
Resursområden (Ro)

Förvaltningsledning
Öppenvård/
VAD
Tandvård

Sjukvård

Resursorienterat
ansvar

Habilitering/
Rehabilitering
Resursorienterat
ansvar

Service och
Diagnostik

Slutenvård

Resursorienterat
ansvar

Resursorienterat
ansvar

Verksamhetsområden (Vo)
Opererande och medicinska
specialiteter

Verksamheter (V)
Gyn/Obstetrik

Processorienterat verksamhetsansvar

Barn- och ungdomsmedicin

Verksamhetsområden (Vo)
Primärvård
Psykiatri

Resurs- och processorienterat verksamhetsansvar

Åtgärder

Totalt många åtgärder. Nedan presenteras några större som kvantifierats. Återkommer med
analyser.

•
•
•
•
•

Utomlänsvård
10,0
Sjukgymn, tidn, bassäng 1,2
Läkemedel
3,5
Lab
0,6
ÖT/jour
1,0
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Sommaren 2016 (MD)
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Fördjupning från 14/7
•
•
•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

Leveranser från arbetsgruppen
• Budgetförutsättningar 2017 för HSN & SON
• Analys av befintliga åtgärdsplaner för HSN & SON
• Beskriva och utvärdera gränssnitt mellan HSF & SOF
• Rollfördelning HSN & RS

Agenda
•
•
•
•
•
•

Inledning (BJ/SDM)
Uppföljning 14/7 (PL)
Sommaren 2016 (MD)
Tolkning av uppdrag (ADH)
Rollfördelning RS/HSN (LVH)
Fördjupning från 14/7
•
•
•

Organisation (pågående A3 samt benchmark)
Vårdkonsumtion
Åtgärdsplan

• Leveranser från arbetsgruppen
• Nästa möte

Gemensamt AU
RS-HSN-SON
2016-10-04
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Uppdrag
Förutsättningar att förhålla sig till
Budgetförutsättningar 2017
Åtgärder
Fortsatt arbete
Övriga frågor

Inledning

160714

160829

Syfte med dagens möte:
Beskriva och diskutera förutsättningarna för att kunna hålla budget 2017
samt gå igenom respektive nämnds handlingsplan. Vara överens om
fortsatt arbete.

Uppdrag
Arbetsgruppens uppdrag, vilket utvecklades vid gemensamt
AU 29/8 är att;
• Bedöma förutsättningar för respektive nämnd att 2017 klara
uppdrag inom budget. Rekommendera strategier, förändringar,
prioriteringar
• Kvalitetssäkra respektive nämnds handlingsplan med åtgärder
för att kortsiktigt (2017) och långsiktigt klara uppdrag inom
budget
• Identifiera samverkande strukturer och processer mellan HSF
och SOF
• Delrapport till budgetavstämningen 13-14/10

Förutsättningar
som HSN och
SON måste
förhålla sig till

Socialnämndens förutsättningar
• Socialtjänstlagen SoL: samhällets socialtjänst skall på
demokratins och solidaritetens grund främja människors
– ekonomiska och sociala trygghet
– jämlikhet i levnadsvillkor
– aktiva deltagande i samhällslivet.
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Lag om särskilda bestämmelser av vård om unga (LVU)
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, hemsjukvården)

Hälso- och sjukvårdsnämndens
förutsättningar
• Hälso- och sjukvårdslagen
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård skall ges företräde till vården.
– Människovärdesprincipen
– Behovs- och solidaritetsprincipen
– Kostnadseffektivitetsprincipen (underordnad de båda andra principerna enl
§28 HSL)

• Patientlagen
• Patientsäkerhetslagen

Strategisk plan och budget –
kapitel 4 - Region Gotland
”Vid konflikt mellan verksamhetens mål
och de ekonomiska resurserna är de
ekonomiska resurserna överordnade
verksamhetsmålen. Ekonomin är den
restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens
inriktning och omfattning”

Nationella och lokala faktorer som
påverkar vår verksamhet (t.ex.)
Nationella faktorer
 Hyrpersonal
 Läkemedel
 Utomlänsvård
 Vårdprogram
 Lagstiftning och riktlinjer
 Vårdvalet
 Asylmottagande
 Digitalisering

Lokala faktorer
 Hyrpersonal
 Läkemedel
 Utomlänsvård
 Vårdkonsumtion
 Akutsjukhus
 Primärvård
 Serviceutbudet över hela
Gotland
 Samverkan
arbetstagarorganisationer

Samverkan
• Regional samverkan och
stödstruktur/BarnSam +
• Samordnad ledning och styrning (SLS)
– Gemensam ledning och gemensamt arbete
för målgrupper som
• Barn i behov av särskilt stöd
• Vuxna med omfattande psykisk ohälsa
• Äldre med komplex ohälsa

Ledningsstruktur för samverkan SOF-HSF
SOF

Medarbetare

HSF

Medarbetare
Samordnade insatser

Enhetschefer för:
-äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende)
-hemsjukvård
-individ och familjeomsorg
-LSS-verksamheter
-myndighetsavdelning
Avdelningschef för:
-hemtjänst
-särskilt boende
-hemsjukvård
-individ och familjeomsorg
-omsorg om funktionsnedsatta
-myndighetsutövning, äldreomsorg och LSS
-kvalitetschef (adjungeras vb)
-utvecklingsledare (adjungeras vb)
-MAS

Ärendegrupp

Samordnad ledning och styrning av
sammanhållen vård och omsorg

Socialdirektör
Myndighetschefer
Kvalitetschef
Överenskommelsegrupp

Samordnade arbetsgrupper

Socialdirektör

Socialnämnd

Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller,
HR, kommunikatör

Enhetschefer för:
– öppenvård
– sluten vård
– vårdcentraler
– psykiatri
-hab/rehab
VO/RO V-chef för:
– primärvård
– slutenvård/öppenvård
– habilitering/rehabilitering
- psykiatri
- medicin och opererande spec.
– kvalitetsstrateg (adjungeras vb)
-verksamhetscontroller (adjungeras vb)

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sjukvårdschef
Kvalitetsstrateg

Samordnad direktörsgrupp

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
en

Samordnat arbetsutskott mellan
HSN och SON

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Samordnade stödjande resurser efter
behov

Överenskommelsegrupp

Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller, HR,
informatörer, specialister t ex chefsapotekare,
chefläkare
.

Gruppdiskussion

Vad är det vi kan och
ska påverka lokalt?

Budgetförutsättningar 2017

Antal innevånare

Utveckling av åldersstruktur
2014-2025 Gotland
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Antal innevånare

Utveckling åldersstruktur riket
och Gotland prognos 2025
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Prognos och status 2016
HSN prognos -80 mkr
–
–
–
–
–
–

Tandvård
Primärvård
Somatisk vård
Utomlänsvård
Läkemedel
Hyrpersonal

SON prognos -44 mkr
–
–
–
–
–
–

Hemtjänst
IFO
Hemsjukvård
LSS
Säbo
xxx

Nationell kostnadsutveckling
• Effektiv vård (Stiernstedt):
– prognos för landstingen/regionerna 2015 6-7 %.
Kostnadsökningen hänför sig till sjukhusbunden vård

• SKL:
– Ekonomirapport 2016 prognos ca 5,2%

• McKinsey:
– Sedan 2000 har den genomsnittliga årliga
kostnadsutvecklingen för sjukvården varit 4,2%

Förutsättningar inför budget
2017
Nettokostnadsutveckling

HSN

SON

2011-2015

5,6% (snitt/år)

2011-2015

3,6% (snitt/år)

Prognos 2016

1,8%

Prognos 2016

3,1%

Augusti 2016

2,6%

Augusti 2016

1,7%

Peter - Jämförbara siffror i riket?

Förutsättningar inför budget
2017 - HSN
Tre scenarier HSN
HSN nettokostnad

HSN scenarier i mkr

2011-2015

5,6% (snitt/år)

2011-2015

-135,5

Prognos 2016

1,8%

Prognos 2016

-80,4

Augusti 2016

2,6%

Augusti 2016

-91,9

Peter - Jämförbara siffror i riket?

Förutsättningar inför budget
2017 - SON
Tre scenarier SON
SON nettokostnad

SON scenarier i mkr

2011-2015

3,4% (snitt/år)

2011-2015

-74,3

Prognos 2016

3,1%

Prognos 2016

-44

Augusti 2016

1,7%

Augusti 2016

-37,8

Peter - Jämförbara siffror i riket?

Förutsättningar inför budget
2017 - HSN
Scenarier HSN

Förutsättningar inför budget
2017 - SON
Scenarier SON

Förutsättningar inför budget
2017
Sammanfattning

• Utfallet för 2017 kommer att bero på förvaltningarnas förmåga att
bibehålla en mycket låg nettokostnadsutveckling
• Vi ser ett fortsatt bekymmersamt läge för båda nämndernas
ekonomi även 2017 dels utifrån den budget som RF beslutade om i
juni 2016 men också utifrån nationella faktorer och lokal
demografisk utveckling
• Detta medför stora ekonomiska utmaningar för Region Gotland
som helhet samt för övriga nämnders förmåga att klara sina
sparbeting och kunna lämna överskott för helheten

Gruppdiskussion

Hur uppfattar vi
beskrivna scenarier?

Pågående och planerat
åtgärdsarbete

Vad gör vi för att klara våra
ekonomiska ramar för 2017 och
framöver?
• Åtgärder HSF inkl effekt i kronor
• Åtgärder SOF inkl effekt i kronor

Långsiktiga Hälsofrämjande insatser/”kortsiktig”
återhållsamhet
Exempel på satsningar som görs:
• Livsstilsmottagningar, rökavvänjning, kbt för psykisk
ohälsa mm..
• Ungdomsmottagningens arbete i skolan
• Mini-Maria för att fånga unga med
alkhol/drogproblem
• Socialpsykiatriskt team.

Digitala lösningar vs initiala
kostnader
För att klara såväl framtidens utmaningar
och befolkningens efterfrågan behöver
vi satsa på olika former av digitala
lösningar.
Återhållsamhet gällande såväl
investeringar som driftskostnader gör
det svårt att satsa.

Handla externt vs intern
organisation.
• Labkostnader –privata aktörer köper
från billigare lab på fastlandet
• Gotland måste ha ett laboratorium på
ön dygnet runt pga akuta prover mm.
Egenregi är idag tvungna att köpa av
eget lab.

Handla externt vs intern
organisation.
• Måltidsservice/städservice – kan man få
det billigare externt?
• Det blir i så fall än dyrare för dom som
fortsätter köpa av SF pga fasta
kostnader på färre portioner.

Låga påslag i löneöversyner vs
attraktiv arbetsgivare
• Under flera år gett låga påslag till
sifferlösa avtal
• Behöver bli en attraktiv arbetsgivare för
att lyckas med rekrytering.

Målkonflikter SOF
– Bilar
– Måltider
– Delade turer

Nationella förslag för effektivare vård
”Effektivitetsproblemen är komplexa inte av karaktären
möjliga att åtgärda genom enkla lösningar”
Hänger ihop med större strukturella faktorer, t ex att
Sverige har ett sjukhustungt system
Istället gå mot att avancerad vård ges som öppenvård
och i hemmet
Förutsätter: delaktiga, medskapande patienter, nya
arbetssätt, e-hälsa och välfärdsteknologi, system som
talar med varandra och samordnad styrning och ledning

Nationella förslag för effektivare vård – Gotland på
gång med de flesta!
”Störst effektiviseringspotential där komplexiteten är störst – de som kräver
täta insatser och från många aktörer”
Reglering av vårdval - allmän primärvård
”riktad primärvård” som tillsammans med kommunernas hälso och
sjukvård gemensamt tar ansvar för äldre med omfattandebehov.
Horisontellt samarbete
Primärvård med akutuppdrag – öppet dygnet runt, remiss krav sjukhusens
akut
Ändamålsenliga stödsystem som utgår från professionellas behov,
förenklar och minskar spilltid för administration
Rätt kompetens gör rätt uppgifter
Planera vården utifrån verksamhetens behov snarar än tillgången på
personal (produktions- och kapacitetsplanering)
+ Andra förändringar av arbetssätt

Nationella perspektiv på
Socialtjänsten
•
•
•
•
•
•
•

Nytt samhälle – ny barn- och
ungdomsvård
Nyanlända
Kunskapsutveckling och styrning
Digitalisering
Delaktighet och dialog
Kompetensbehov

Nationella förslag för effektivare vård
- vad gör vi redan på Gotland?
• Horisontellt samarbete, Samordnad ledning och
styrning HSF SOF
• Överenskommelser HSF SOF
• Kapacitet och produktionsplanering
• RAK
• Systematiskt förbättringsarbete för att utveckla
arbetssätt, arbetsorganisation mm

Vad skulle vi kunna göra på lång
sikt?
Fortsätta på inslagen väg
Utveckla digitalt stöd i samverkan med både
verksamheter och brukare
Undersöka möjligheterna att utveckla ”riktad
primärvård” för att samordna vård och omsorg för
patienter med sammansatta behov
Integrerade verksamheter
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Gemensamt AU
RS-HSN-SON
2016-12-09

Agenda
• Inledning
• Bakgrund och uppdatering
• Sex strategiska områden
• Fortsatt process
• Avrundning

Resan hittills…

160714

160829

161004

161209

Syfte med mötet
Vad ska vi ha åstadkommit då vi skiljs åt i dag kl. 15:30?
Samlat ihop idéer, tankar och synpunkter utifrån ledningskontorets
förslag som underlag till den fortsatta processen. Den startar med
ett beslutsunderlag till RS under januari.
Ett beslutsunderlag som ska tydliggöra vad som konkret ska göras,
när, hur det ska gå till och vem som ansvarar för vad.

Region Gotlands uppdrag
Region Gotlands huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service
och tjänster av god kvalitet till boende, besökare och näringsliv.
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.

Arbetsgruppens uppdrag
Från minnesanteckningar dialogmötet den 2016-08-29

Handlingsplan för verksamhet inom beslutad budgetram/sänkta kostnader
•
•

SOF och HSF ansvarar för att ta fram
LK kvalitetssäkrar

Förutsättningar för budget och långsiktiga strategier
•
•

LK ansvarar för att ta fram
SOF och HSF tar del av och kvalitetssäkrar

Gränssnitt SON/HSN
•
•

LK ansvarar för att ta fram
Redovisning till BUB 2017

Landstingsstyrelse och rollfördelningen mellan HSN och RS.
•

Mötet enas om att det är angeläget att frågan utreds. LK ansvarar.

Kvalitetssäkring av HSN:s och
SON:s handlingsplaner
Ledningskontorets uppdrag:

”i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans”
• Urvalet av åtgärder i nämndernas handlingsplaner rimmar väl
med rekommenderade åtgärder på nationell nivå
• Handlingsplanerna innehåller vad som ska göras och förväntade
ekonomiska effekter i stort
Rekommendation:
Handlingsplanerna ska regelbundet följas upp på nämnds- och
förvaltningsledningsnivå. Varje aktivitet ska ansvars- och tidssättas

Nämndernas handlingsplaner

Nuläge – Gotland
• Större andel äldre jämfört med riket (till 2025)
• Lägre utbildningsnivå
• Överrepresentation av psykisk sjukdom,
funktionsnedsättning och demens
• 5-10% som använder 85-90% av alla resurser
(multisjuka äldre, psykisk sjukdom, kroniskt sjuka).
• Personer med sammansatta behov som kräver
samordnade insatser (Effektiv vård G.S, Mc Kinsey).

SKL – Strategi för hälsa

Nationell kostnadsutveckling
SKL:
• Utfall för landstingen/regionerna 2015 = 5,4 %
• Ekonomirapport 2016 prognos ca 5,2% för landsting
• Ekonomirapport 2016 prognos 8,8% för kommuner
(flyktingmottagandet ökar kostnaderna till en så hög nivå)

McKinsey:
• Sedan 2000 har den genomsnittliga årliga
kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården
varit 4,2%

Nettokostnadsutveckling
HSN

SON

2011-2015

5,6% (snitt/år)

2011-2015

3,6% (snitt/år)

Prognos 2016

1,8% (helår)

Prognos 2016

3,1% (helår)

Nov 2016

2,3% (ack)

Nov 2016

2,7% (ack)

Förutsättningar för att klara verksamhet
inom budget 2017 - HSN
Scenarier HSN 2017
Nettokostnadutv 16
%
1,8
1,8
1,8

Utfall 16
1477,4
1477,4
1477,4

År 2017
Scenario Budget 17
1,8
1518,5
2,6
1518,5
5,6
1518,5

Utfall 17
1504,0
1515,8
1560,1

Diff
14,5
2,7
‐41,6

2,6
2,6
2,6

1488,9
1488,9
1488,9

1,8
2,6
5,6

1518,5
1518,5
1518,5

1515,7
1527,6
1572,3

2,8
‐9,1
‐53,8

5,6
5,6
5,6

1532,5
1532,5
1532,5

1,8
2,6
5,6

1518,5
1518,5
1518,5

1560,1
1572,3
1618,3

‐41,6
‐53,8
‐99,8

Förutsättningar för att klara verksamhet
inom budget 2017 - SON
Scenarier SON 2017
Nettokostnadutv 16
Prognos
3,1
3,1
3,1
Augusti
1,7
1,7
1,7
Snitt
3,6
3,6
3,6

Utfall 16
1255,4
1255,4
1255,4

År 2017
Scenario Budget 17
3,1
1267
1,7
1267
3,6
1267

Utfall 17
1294,3
1276,7
1300,6

Diff
‐27,3
‐9,7
‐33,6

1249,2
1249,2
1249,2

3,1
1,7
3,6

1267
1267
1267

1287,9
1270,4
1294,2

‐20,9
‐3,4
‐27,2

1285,7
1285,7
1285,7

3,1
1,7
3,6

1267
1267
1267

1325,6
1307,6
1332,0

‐58,6
‐40,6
‐65,0

Målen i Region Gotlands koncernstyrkort
Samhälle

Verksamhet

Social hållbarhet
God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga
Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Ett rikt och tillgängligt kultur‐ och fritidsliv
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans
Ekonomisk hållbarhet
Ingen bostadsbrist
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ett gott näringslivsklimat

Kvalitet
God tillgänglighet till Region Gotland
God kvalitet i skolan
God kvalitet i vården
God kvalitet i omsorgen
Medarbetare
Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa
Ekonomi
Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden
Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
Soliditeten ska vara minst 45 procent
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Utveckla Gotland som ekokommun
Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Gotlands klimatavtryck ska minska
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt
över hela ön

Mål
Hälso- och sjukvården
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges
företräde till vården.
• Människovärdesprincipen
• Behovs- och solidaritetsprincipen
• Kostnadseffektivitetsprincipen (underordnad de båda andra
principerna enl. §28 HSL)

Mål
Socialtjänsten
Socialtjänstens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor hela livet för
människor som vistas på Gotland, genom att erbjuda äldreomsorg,
omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjeomsorg och hemsjukvård av god kvalitet .
Ansvara för att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och
förtroende samt att brukare är delaktiga, har inflytande och valfrihet .
Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 §FL)

Målkonflikt?
”Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna
är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen.
Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och
verksamhetens inriktning och omfattning”

Strategisk plan och budget – kapitel 4 - Region Gotland

Ledningskontorets slutsatser
Vi är Sveriges minsta landsting och 57.500 invånare är för litet underlag
för att få tillräckliga stordriftsfördelar.
Vi levererar hög kvalitet inom många områden, men på sikt kommer
kostnadsutvecklingen att öka så pass mycket, särskilt vad gäller
akutsjukvården, att gotlänningarna inte själva kommer inte att kunna bära
kostnaderna utan konsekvenser för övriga verksamheter
Vi har tyvärr inte tillräckliga resurser att klara av de utmaningar som hälso- och
sjukvården och socialtjänsten står inför. T.ex. utvecklingen av e – hälsa,
välfärdsteknik samt kompetensförsörjning.
Det är knappt att vi har det nationellt - kampen mot läkemedelskostnaderna,
där man tar ett grepp på EU-nivå

Ledningskontorets slutsatser
Region Gotland riskerar att inte klara åtagandet ”God hälsa –
vård på lika villkor”
Framåt ser vi politiska utmaningar som kräver stort politiskt
engagemang och mod kring frågor som t.ex. samarbeten med
andra landsting, fördelning av resurser och omfördelning av den
gemensamma ”budgetkakan” på Gotland

Ledningskontoret rekommenderar
RS
regionstyrelseförvaltningen

HSN
hälso- och
sjukvårds
förvaltningen

Övriga nämnder
och förvaltningar

Sex
övergripande strategiska områden som
regionstyrel
seförvaltnin förändringar och utveckling på
förutsätter
gen
alla nivåer i hela regionen
SON
Socialförvaltningen

MÅL

6 övergripande
strategiska områden

Sex övergripande strategiska
områden för fortsatt arbete
1. Strategisk samverkan
2. Strukturella förändringar
3. Roll- och ansvarsfördelning
4. Resursfördelning till välfärd
5. Fortsatt utvecklingsarbete
6. Förvaltningsstöd

1. Strategisk samverkan
•
•
•
•
•

Idag Gotland & Stockholm. Imorgon?
Andra landsting/kommuner
Framtida huvudmannaskap?
Gotländska särlösningar utifrån regionfrågan
Övrigt?

2. Strukturella förändringar
• Samverkansformer HSF & SOF
• Alternativa driftsformer
• Övrigt?

3. Roll- och ansvarsfördelning
• RS & HSN
• Landstingsstyrelse
• Övrigt?

4. Resursfördelning till välfärd
•
•
•
•
•

HSN & SON andel av total budget
Riktat statsbidrag litet landsting
Riktat statsbidrag litet sjukhus
Fördelning av generella statsbidrag
Övrigt?

5. Fortsatt utvecklingsarbete
•
•
•
•

VP och handlingsplan HSN
VP och handlingsplan SON
RSSS
Övrigt?

6. Förvaltningsstöd
•
•
•
•
•

Kapacitets- och produktionsplanering
Produktivitet IFO
Kompetensförsörjning (hyr)
Förändringsledning
Ytterligare behov?
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Socialdepartementet

Underlag till
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Ö-läget kräver ökat statligt stöd
Hälso- och sjukvården på Gotland har en verksamhet av god kvalitet och hög
tillgänglighet. Nationella mätningar visar att den gotländska sjukvården står sig väl i
jämförelse med andra. Men Gotland med sitt ö-läge står inför särskilt stora
utmaningar för att upprätthålla och utveckla hälso- och sjukvården med hänsyn till
den medicinska och medicintekniska utvecklingen. Till bilden hör också att det på
Gotland finns:




Större andel äldre jämfört med riket
Lägre utbildningsnivå
Överrepresentation av psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och demens

Gotlands unika läge ger både fördelar och nackdelar. Men det krävs särskilda
lösningar för att långsiktigt och på egen hand klara att:




Säkerställa en jämlik vård för alla medborgare som bor och vistas på Gotland
Driva ett akutsjukhus med bred spetskompetens dygnet runt året om
Säkerställa beredskap för att Gotland är ett strategiskt viktigt
säkerhetspolitiskt område

Jämlik vård för alla medborgare som bor och vistas på Gotland

Region Gotland (RG) ställde sig positiv till indelningskommitténs förslag om
regionindelning. I remissyttrandet över delbetänkandet framfördes den stora oro som
finns för hur RG ska kunna hantera hälso- och sjukvården, främst mot bakgrund att
uppfylla lagkraven men också för att möta den demografiska utvecklingen och den
generella kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet.
RG är i särklass Sveriges minsta sjukvårdshuvudman. Därefter kommer Region
Jämtland Härjedalen med närmare 129 000 invånare att jämföra med Gotlands
58 000 invånare. Ö-läget gör att Gotland måste upprätthålla en mer omfattande
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sjukvård än vad antalet invånare motiverar till. Det gör att Gotland har den högsta
kostnaden för hälso- och sjukvård per invånare i riket.
Då regionfrågan inte längre är aktuell och RG även i framtiden ska vara en
självständig sjukvårdshuvudman, finns det uppenbara problemställningar som måste
förtydligas och som måste få en lösning så att alla medborgare som bor och vistas på
Gotland ska ha tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård. Dessa utmaningar kan inte
lösas enbart med effektiviseringar och omställningar. Finansieringen måste förstärkas
utöver det stöd som följer av dagens kostnadsutjämningssystem.
För att Gotland långsiktigt ska klara av att ge en jämlik vård till gotlänningar och
besökare förutsätts ett utökat särskilt statligt stöd för finansiering av hälso- och
sjukvården genom:


Utökade årliga bidrag som indexeras för att klara hela hälso- och sjukvården

Akutsjukhus med bred spetskompetens dygnet runt året om

Utan andra förbindelser med fastlandet än via flyg, helikopter eller båt, är risken för
att bli isolerade alltid överhängande. Det måste ständigt finnas en möjlighet att
omhänderta akuta situationer och även beredskap för längre avbrott i
transportsystemet (t ex vid askmoln, riktigt hårt väder till sjöss och dålig sikt för
flyget).

Ö-läget kräver ett akutsjukhus som har större bredd och fler specialiteter, mer
omfattande jourlinjer, mer omfattande investeringar i kontinuerlig fortbildning,
utrustning och lokaler, mer omfattande teknisk verksamhet och mer omfattande
smittskyddsverksamhet än ett jämförbart länsdelssjukhus på fastlandet.
På grund av ö-läget är såväl en förlossningsavdelning som en akutmottagning absolut
nödvändigt. Det i sig förutsätter bland annat tillgång till laboratorietjänster, röntgen,
anestesi, operationsverksamhet och specialiserad prematurvård dygnet runt. För att
ha kompetens att ta hand om det akuta inflödet av patienter, dygnets alla timmar
finns också behov av en planerad, specialiserad verksamhet.
Gotlands litenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet präglas av att många tjänster
upprätthålls av ensamfunktioner/specialister. Flera yrkesgrupper behöver ha bredare
kompetens i jämförelse med kollegor på fastlandet. Exempelvis är en specialistläkare
inom kirurgi, som tjänstgör som bakjour på jourtid, den enda kirurgspecialisten i
tjänst. Specialisten behöver därför kunna hantera alla inkomna fall inom specialiteten
på akutmottagningen. På andra sjukhus finns antingen tillgång till ytterligare
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specialister, eller möjlighet att dirigera ambulanser till annat sjukhus. Att upprätthålla
den breda kompetensen medför ökade utbildnings och fortbildningskostnader.
Krav på flexibilitet

Öns relativt lilla befolkning, 58 000 invånare, är mångdubbelt så stor varje dag under
sommarmånaderna. Prognosen är att sommarturismen kommer att öka än mer, likaså
antalet besökare under andra delar av året. Den betydande säsongsvariationen
innebär att hälso- och sjukvården behöver ha en hög grad av flexibilitet i både
planering och kapacitet.
Hälso- och sjukvården behöver också växla upp och ha särskild beredskap under de
besökstoppar som blir i samband med exempelvis Medeltidsveckan som samlar
45 000 besökare.
Gotland strategiskt viktigt område säkerhetspolitiskt

Gotland har pekats ut som strategiskt viktigt område i det säkerhetspolitiska
inriktningsbeslutet för 2016-2020. Ön har förstärkts med en stridsgrupp som
successivt ska byggas ut till 2018. Försvarsmaktens etablering innebär att
motsvarande krisberedskap måste utvecklas också inom hälso- och sjukvården.
Ytterligare omständigheter som kräver särskilda lösningar

Avsaknad av fast landförbindelse gör det omöjligt att omdirigera ambulanser.
Dessutom försvåras samverkan kring kostnadskrävande, verksamhetsnära frågor som
exempelvis beredskapsbemanning, verksamhetsutveckling, personalrekrytering och
kompetensutveckling.
Avskildheten och litenheten gör Gotland beroende av andra då det gäller ITlösningar, såsom journalsystem och andra verksamhetssystem. Eftersom Gotland har
gemensamt journalsystem med Stockholms läns landsting krävs kostnadsdrivande
anpassningar till deras administrativa utveckling. Stockholms läns landsting har i
nuläget avsatt 2 miljarder för köp och implementering för ”framtidens
vårdinformationsmiljö” och räknar med en förvaltningskostnad på 400-500 mnkr per
år. Även om Gotland inte har samma komplexitet och storlek som Stockholm
innebär detta betydande merkostnader.
Region Gotlands motsvarighet till ett landstingskansli är till största delen inte skild
från den administration som sköter hälso- och sjukvårdens drift. Det innebär att
ensamfunktioner har dubbla roller i att stödja utföraren av vården och samtidigt vara
landsting med uppdraget att exempelvis delta i nätverk, driva processer, svara på
remisser, göra utredningar och miljörapporter.
Om den allt starkare nationella samordningen och styrningen ska få genomslag på ön
krävs arbetsinsatser som många gånger är lika omfattande som för större landsting.
Ett exempel är arbetet med att införa Standardiserade vårdförlopp med syftet att
korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.
Dagens finansiering

I dag får RG och hälso- och sjukvården statliga generella bidrag i form av
strukturbidrag på motsvarande ca 82 mnkr och kostnadsutjämning på ca 36 mnkr
som till del består av glesbygdstillägg.
Kostnadsutjämningssystemet

Ö-läget genererar merkostnader som kostnadsutjämningssystemet inte tar hänsyn till
exempelvis att:
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ö-läget kräver ett akutsjukhus som har större bredd och fler specialiteter



avsaknaden av fast förbindelse med fastlandet



transporter som måste företas med helikopter eller ambulansflyg



sjukresor som måste göras med båt eller flyg där patienter och anhöriga
nödgas anpassa sina sjukresor till ordinarie tidtabeller



hälso- och sjukvården har ökade kostnader på grund av betydande
säsongsvariationer

Fördelning av statsbidrag

Fördelningen av såväl de generella som riktade statliga bidragen till landsting utgår
från den fasta befolkningsmängden. Det missgynnar Gotland som med sina relativt
få innevånare har att hantera ett mer omfattande uppdrag på grund av ö-läget.
De riktade statsbidragen innebär för Gotlands del, som tidigare nämnts, att
omfattningen av arbetsinsatser i många fall är i nivå med större landsting. Då dessa
bidrag utgår från befolkningsunderlaget täcker de inte den verkliga kostnaden.
Förväntningar framåt

Avslutningsvis ser RG mötet den 13 mars 2017 som ett första möte av flera som
behövs för att lösa den långsiktiga situationen för hälso- och sjukvården på Gotland.

Björn Jansson
Region styrelsens ordförande

Stefaan de Maecker
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Socialförvaltningens handlingsplan för att klara uppdrag inom
budget 2017
Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att redovisa en handlingsplan
med åtgärder för att kortsiktigt och långsiktigt klara uppdrag inom budget, RF 201606-20 § 90. Obalansen i socialförvaltningens ekonomi är inte av tillfällig karaktär utan
den är långsiktig, dessutom ökar den i takt med att behoven växer. Socialnämnden
kommer inte att klara uppdraget inom tilldelad budget 2016. Dock finns något bättre
förutsättningar 2017 med anledning av de åtgärder som vidtas, bland annat minskade
kostnader för personlig assistans genom att verksamheten utförs i privat regi. För
LSS-insatser som helhet finns dock inte ekonomiska förutsättningar för att klara
verksamheten inom budget. In- och utströmning av ensamkommande flyktingbarn
samt sänkt ersättning från Migrationsverket är faktorer som påverkar förvaltningen.
Utifrån aktuell information kan sänkning av ersättningen innebära att
nettokostnaderna ökar med 20 till 30 mnkr. Det finns inte ekonomiska
förutsättningar för barn- och ungdomsvården även om det här pågår flera åtgärder i
syfte att sänka kostnaderna. Äldreomsorgen har däremot en ekonomi i balans.
Socialförvaltningen står dessutom inför stora utmaningar inom personalområdet med
höga sjuktal och svårigheter att rekrytera kompetent personal.
I handlingsplanen beskrivs först de ekonomiska förutsättningarna och sedan de
åtgärder som vidtas för att minska utbud och kostnader.

Ekonomiska förutsättningar

Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket har skapat en ansträngd ekonomisk
situation. Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den
psykiska ohälsan ökar. Antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka.
Samtidigt har Socialtjänstlagen utvecklats från en ramlag till ökad detaljstyrning. Det
gäller inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där kraven ökat.
Nya metoder och verktyg för att höja kvaliteten införs nationellt och detta leder till
ökade kostnader.
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Socialförvaltningen har haft en obalans mot tilldelad budget sedan ett flertal år. De
ekonomiska förutsättningarna skiljer mycket mellan olika verksamheter. Sett till
nationella kostnadsjämförelser har socialförvaltningen låga kostnader för LSSinsatser, kostnader i nivå med riket för äldreomsorgen och höga kostnader för
individ- och familjeomsorgen. Dock sjunker kostnaderna för beroendevården som
tidigare varit höga. Se vidare avsnitt om kostnadsjämförelser.
En orsak till förvaltningens underskott är ökat antal brukare. De demografiska
förändringarna för äldreomsorgen speglas i en resursfördelningsmodell som dock
inte tar hänsyn till förändrade ambitionsnivåer och utvecklingen av äldres hälsa. För
LSS-verksamheten och barn- och ungdomsvården har inga medel tillskjutits trots
ökat antal brukare och ökade kostnader. I SKL:s ekonomirapport från oktober 2015
anger tillfrågade kommunala ekonomichefer oro över den stora kostnadsökningen av
barn- och ungdomsvården.
En annan orsak till underskotten är löneökningar som överstiger den kompensation
nämnderna tilldelats i budget. Stor del av förvaltningens personal tillhör Kommunals
avtalsområde och här är det relativt stora löneökningar ett flertal år, i viss mån har
effektiviseringar skett inåt men det går inte att balansera i längden.
Förvaltningen har haft ett ansträngt ekonomisk läge med ett sammanlagt underskott
på 98 mnkr de senaste fem åren. Enligt prognosen i delårsrapport 2 prognostiseras
ett underskott mot budget 2016 med totalt 44 mnkr varav 11 mnkr avser
ensamkommande flyktingbarn (2015 underskott totalt 45 mnkr). Nettokostnaderna
har beräknas öka med 2,5 procent (exklusive ensamkommande barn) vilket är lägre
än ökningen 2015 som var 3,0 procent.
Vad gäller intäkter är de ytterst begränsade och till största delen avgifter som är
reglerade genom maxtaxor.
Det finns två stora kostnadsslag, personalkostnader och kostnader för köp av
verksamhet och vid jämförelser måste man alltid se på båda kostnaderna i ett
sammanhang. Kostnaderna för hyrpersonal har hittills varit relativt låg men med
svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor men dessa kostnader har
stigit under 2016 och med tanke på rekryteringsläget ökar kostnaderna än mer
framöver.
För att minska kostnaderna arbetar förvaltningen med att minska utbudet och i vissa
fall ta bort verksamhet. Bland annat har personligt ombud tagits bort, engagemanget i
öppna förskolan avslutats och öppenvården inom beroendevården minskats. Arbetet
med att minska kostnaderna och effektivisera pågår ständigt på alla nivåer i
förvaltningen. I och med att stora delar av förvaltningen styrs med ekonomiska
ersättningsmodeller finns en tydlig ekonomisk styrning. Ersättningsmodeller är en
förutsättning då cirka 25 procent av äldreomsorgen drivs i privat regi och vissa delar
bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Arbetet med att utveckla modellen sker
kontinuerligt och även införa den där så är möjligt, till exempel inom vissa delar av
individ- och familjeomsorgen.
Regeringen satsar välfärdsmiljarder fram till 2018 för att bland annat stärka
bemanningen i äldreomsorgen genom stimulansmedel med 13 mnkr per år som går
direkt till socialförvaltningen, efter ansökan.
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Verksamheternas ekonomi
Individ- och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen finns sedan flera år ett stort underskott mot
budget framför allt för barn- och ungdomsvården. Kostnaderna för placering av barn
och unga har ökat med 40 procent de senaste fem åren samtidigt som antalet brukare
ökat. Då inga medel tillförts har det varit ett underskott mot budget i flera år.
Gotland har en relativt hög andel personer med psykisk ohälsa vilket påverkar
socialtjänsten. Antalet orosanmälningar för barn och unga som far illa har ökat
stadigt. Fler barn har bevittnat våld och fler barn har blivit utsatta för misshandel. Till
följd av detta ökar behovet av både öppen och sluten vård samt placeringar i
familjehem. Barnutredningar blir alltmer komplexa. Bland orsakerna till en anmälan
syns en tydlig ökning av ärenden där missbrukande föräldrar är part. Ett växande
antal ärenden gäller vårdnadsfrågor, föräldrar som väljer att inte gå till familjerätten
och inte heller klarar att samarbeta kring sina barn. Många unga föräldrar kommer till
socialtjänsten med neuropsykiatrisk problematik vilket skapar speciella behov för
deras barn. När det så blir nödvändigt med boende utanför det egna hemmet är det
socialtjänstens insatser som blir aktuella.
I brist på egna familjehem används dyra konsulentstödda familjehem. För att stärka
familjehemsorganisationen och rekrytera fler egna familjehem samt förbättra kvalitet
och minska kostnader satsas 5 mnkr 2017.
För att minska underskottet pågår flera aktiviteter bland annat öppenvårdinsatser så
som familjefokus, MiniMaria och Socialpsykiatriskt team.

Beroendevård

Antalet placeringar av vuxna missbrukare har ökat under 2016. En orsak kan vara att
alkohol- och drogrådgivningen (ADR) delvis varit stängd under första halvåret. Detta
har medfört externa placeringar istället för behandling i egen regi. I och med den
stora inströmningen av ensamkommande flyktingbarn gjorde förvaltningen en
omprioritering där personalen från ADR istället arbetat med handläggning av
ensamkommande flyktingbarn.
Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd är det lägsta på många år. De främsta
anledningarna till detta är en fortsatt god arbetsmarknad på ön, minskade barnkullar
som kommer upp i ålder att kunna söka försörjningsstöd, samt personal som jobbar
med förändringsarbete. Om fler kommer att omfattas av etableringsreformen för
flyktingar kommer arbetsbelastningen och försörjningsstödet att öka framöver.
Ensamkommande barn

Socialtjänsten har fått ett större åtagande i samband med ökat flyktingmottagande.
Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt under hösten 2015 vilket
påverkade i stort sett hela förvaltningen. Det är stor osäkerhet kring in- och utflödet
av barn framåt. Nu har inströmningen av ensamkommande flyktingbarn minskat och
under 2016 kom det endast 18 barn, totalt finns det nu 174 barn. 163 barn är
placerade av socialförvaltningen och 11 barn bor med närstående på asylboende. De
barn som är placerade bor till största del på egna HVB, Haima.
Flyktingmottagningen kräver mer resurser, framför allt inom barn- och
ungdomsvården. Nettokostnaden för handläggning och placering av barn, utöver
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ersättning från Migrationsverket, landade på drygt 7 mnkr. Från regionstyrelsen
tillfördes medel varför det blev ett överskott på 1,5 mnkr i bokslutet.
Migrationsverket kommer att sänka ersättningarna för ensamkommande flyktingbarn
betydligt från och med 1 juli 2017 varför verksamheten nu genomgår en omfattande
omställning i syfte att sänka kostnaderna. Utifrån nuvarande beräkning kan sänkning
av ersättningen innebära att nettokostnaderna ökar med 20 till 30 mnkr.

LSS-verksamheten

Försäkringskassan har de senaste åren skärpt sin bedömning och på så sätt vältrat
över ansvar och kostnader till kommunerna. Detta är en verksamhet med två
huvudmän vilket gör den mycket svårt att hantera.
Inom LSS-verksamheten där volymerna sakta ökar har inga budgetmedel tillförts
vilket gett ett underskott mot budget med totalt 43 mnkr 2011-2015. För 2016 var
underskottet på 16,3 mnkr.
Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka och det beror framför allt på att
fler personer söker och beviljas personlig assistans enligt LSS. En del av dessa
personer har tidigare haft omfattande hemtjänstbeslut och kostnaden har därmed
flyttats. Från och med februari 2017 lades all personlig assistans ut på privat utförare
varför underskottet bedöms minska.
Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen är ekonomin i balans och här finns en resursfördelningsmodell
sedan 2014 för att möta ökade behov då antalet äldre medborgare ökar stadigt. Det
är en platt modell som tar liten hänsyn till kvalitetsnivå och allt mer komplexa
vårdbehov. Modellen tar hänsyn till behov inom hemtjänst, särskilt boende,
korttidsenhet och hemsjukvård.
Enligt antagen bostadsförsörjningsplan för äldre måste det skapas nya platser på
särskilt boende i takt med att antalet äldre ökar. Behov av tillgängliga bostäder för
äldre ger längre självständighet i eget boende, dock saknas dessa alternativ idag.
Enligt den inventeringen av psykisk hälsa på Gotland finns det fler personer med
demenssjukdom än genomsnittligt i riket.
Kostnadsjämförelser 2015

Som helhet har förvaltningen låga kostnader för äldreomsorg och LSS-insatser, dock
är individ- och familjeomsorgens kostnader mycket högre än liknande kommuner
och riksgenomsnitt. För att sänka kostnadsläget pågår ett antal åtgärder bland annat
förstärka familjehemsorganisationen och öppna ett eget utredningshem för föräldrar
och barn. En översyn av missbrukarvården har skett vilket lett till minskat utbud av
öppenvårdens alkohol- och drogrådgivning.

Åtgärder för att minska kostnaderna

Med utgångspunkt från 2013 redovisas nedan åtgärder som vidtagits för att minska
utbud och kostnader med även effektiviseringar av verksamhet. En styrka är den
ekonomistyrning som sker genom ersättningsmodellerna inom hemtjänst dag, särskilt
boende, LSS-insatser bostad med särskild service och daglig verksamhet. Modellen
har fokus på brukare och kvalitet.
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Med utgångspunkt från 2013 redovisas nedan politiska beslut om effektiviseringar
och minskning av utbud. Samtidigt sker hela tiden ett arbete inåt kring att se över
riktlinjer, arbetsmetoder och organisation. Brukarna uppmanas att överklaga beslut
vilket ger rättsäkerhet för brukarna rörande rätt till insats och nivå.
Generell besparing 1 procent 2016

Besparingen motsvarande 11 700 tkr lades på äldreomsorgen som utgör den största
delen av socialförvaltningens budget. Dock har samtliga verksamheter bidragit och
inom förvaltningen gäller även fortsatt stor återhållsamhet. Belopp 11 700 tkr.

Beslut i SON december 2015 och tidigare
Omsorgsplatser för vuxna missbrukare

Fler platser (6 nya platser i gamla tillnyktringsenheten, TNE) i egen regi ger minskat
antal köpta platser. Förvaltningen får dessutom hyresintäkter. Socialnämnden har
dessutom beslutat att tre sviktplatser inrättas vid Birkagatan 1 och målet är att
brukarna ska kunna bryta sitt missbruk snabbt och på det sättet ska kostsamma
placeringar på omvårdnadshem minimeras. Klart. Belopp 2 500 tkr.
Sammanslagning dagverksamheten för dementa på Syrengården (Roma) och Violen
(Visby)

Dagverksamheterna i Roma och Visby har slagits samman och flyttat till en större
ändamålsenlig lokal på Gråbo i Visby. Detta ger möjlighet till individanpassade
aktiviteter utifrån olika behov för personer i olika skeden av sin demenssjukdom.
Därmed kan man minska personalen från fyra till tre. Full effekt 2017. Belopp 450 tkr
Dra tillbaka vårt engagemang i öppna förskolan Myllan (Visby) och Gurkfröet (Hemse)

Öppen förskola är inte socialtjänstens uppdrag. Det ursprungliga syftet för vår
närvaro i dessa båda verksamheter var att socialförvaltningens personal skulle utgöra
en ingång till socialtjänsten för föräldrar med särskilda behov. Idag finns familjefokus
som erbjuder en rad olika former för stöd till föräldrar och barn, både i grupp och
individuellt och helt utan biståndsbeslut och journalföring. Ekonomisk effekt först
2017. Belopp 1 250 tkr (Myllan 900 tkr, Gurkfröet 350 tkr).
Avskaffa tjänsten Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning

Tjänsten på 0,75 har avvecklats under 2016. För denna målgrupp så är inriktningen
bland annat samordnad individuell plan (SIP), boendestöd och träffpunkter.
Personligt ombud är en insats som är helt fristående olika myndigheter och nämnder.
En kommun har inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud. Ombuden
arbetar på uppdrag av klienten. Vid årsskiftet 2014/2015 var 24 klienter aktuella för
personligt ombud, och antalet klienter är lågt i förhållande till kostnaderna och andra
verksamheter. Tjänsten bedrivs med ett årligt underskott. Dessutom är
brukarorganisationerna (exempelvis NSPH och Attention) positiva till förslaget att
avskaffa tjänsten. Belopp minst 130 tkr och troligen en större kostnadsminskning då även
administrativa kostnader minskas.
Avskaffat fönsterputsning ur insatsen städning inom hemtjänsten

Insatsen är inte något som måste finnas med i utbudet, hemtjänsten köpte in insatsen
från externt företag. Belopp cirka 180 tkr
Köket/matsalen på Åkermanska har avvecklats

Köket och matsalen på Åkermanska avvecklades vid årsskiftet och hyresavtalet för
lokalerna går ut i september vilket ger en delårseffekt. Belopp cirka 800 tkr.
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Minskad dubbelbemanning hemtjänst natt

Ett arbete har pågått en tid inom hemtjänst natt att försöka undvika dubbelbemanning, och
det har redan inneburit en kostnadsminskning på 3 till 4 mnkr årligen. Effektiviseringen är
ett kontinuerligt arbete men som knappast kommer innebära mer kostnadsminskningar i
Visby.
Arbetsledarberedskapen

Arbetsledarberedskapen integrerades i ordinarie verksamhet från och med september 2015.
Belopp cirka 375 tkr.
Ungdomsgruppen

En omstrukturering av ungdomsgruppen har skett i syfte att ändra arbetssätt. I
samband med detta avvecklades en lokal. Belopp 350 tkr.
Förändring dagcentraler för äldre

Socialnämnden beslutade om en ny gemensam organisation för det förebyggande
arbetet i nära samverkan med frivilligorganisationerna. Syftet är att skapa nya former
och innehåll med fokus på brukarnas behov. Avveckling av verksamheten vid
dagcentraler har skett och den nya förebyggande och hälsofrämjande enheten
påbörjade sitt arbete 1 januari 2016. Enheten har ett tydligare uppdrag utifrån senaste
forskning i syfte att anhöriga och äldre ska få kunskap kring friskfaktorer för att må
bra långt upp i åldrarna. Detta är ett förebyggande arbete som i slutändan ger
socioekonomiska vinster. En ökad samverkan med idéburna organisationer skapar
även samverkansvinster vad gäller att erbjuda olika hälsofrämjande insatser.
Anslaget på 1,9 mkr minskades med 0,5 mkr 2014 och ytterligare 0,5 mkr 2015 och
personalen har reducerats med 1,7 årsarbetare. Belopp 1 000 tkr
Beslut i SON september 2016
Beroendevården

Minskning med två anställda alkohol- och drogrådgivningen samt två anställda
boendesocialagruppen. Belopp cirka 2 000 tkr.
Översyn av ekonomiskt stöd avseende sociala företag

Sofisam, det vill säga Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,
beskriver att arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):
•

med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknade
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Socialnämndens har tagit beslut att gå vidare med att ge socialförvaltningen i uppdrag
att ingå övergångsavtal med Lövsta kooperativet, Suderviljan, Visby Catering och
Återanvändarna i de fall där det bedöms möjligt. Slutdatum för övergångsavtalen ska
vara senast december 2018 gällande övertagande av lönekostnader och
hyreskostnader. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag i samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) att omgående se över och förändra
Offentligt skyddade anställningar (OSA-anställningarna) på företaget
Återanvändarna.
Ärendet behandlar de fyra sociala företag där socialförvaltningen har ett avgörande
ekonomisk engagemang. Dessa är Lövsta kooperativet, Suderviljan, Visby Catering
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och Återanvändarna. Kostnader som socialförvaltningen täcker i de sociala företagen
gäller lönekostnader för handledare samt hyreskostnader som uppgår till 4,3 mkr.
Belopp 2019 cirka 4,3 mnkr, mindre effekt 2017-2018
Åtgärder som pågår
Förstärkt familjehemsorganisation - tillskott 5 000 tkr i budget 2017

En organisation som innefattar snabba och effektiva rekryteringar och utredningar
samt erbjuder familjehemmen en relevant och tillräcklig stödfunktion skulle innebära
avsevärda kostnadsminskningar på sikt. I brist på egna familjehem tvingas placera
barnen i de konsultstödda familjehemmen till bitvis mycket höga ersättningar. Kunde
vi få dessa familjehem inom ramen för vår egen organisation leder det till ökad
kvalitet och minskade kostnader. Idag är 86 barn placerade i familjehem och 44 barn
i konsulentstödda familjehem. Belopp: Skillnaden mellan årskostnaden på en plats i eget
familjehem jämfört med ett konsultstött familjehem, är 1 200 tkr/barn.
Nyckelgömmor har installerats inom hemtjänst och hemsjukvård

Inom hemtjänst och hemsjukvård har nyckelgömmor installerats vilket leder till
snabbare hjälp vid larm, ökad rättsäkerhet vid nyckelhantering, bättre arbetsmiljö,
minskad bilkörning, minskad tid för transporter samt har en positiv effekt på miljön.
Installationen omfattar 1 500 brukare och genomfördes under våren. Uppföljning
kommer att ske under 2017.
Upphandling av all personlig assistans

All personlig assistans har upphandlats gått över till privat utförare från och med
februari 2017. Belopp cirka 6 mnkr.
MiniMaria

MiniMaria är ett samarbete med hälso- och sjukvården för missbruksvård av
ungdomar upp till 24 år och verksamheten startades 2015. Verksamheten bedöms
vara ett väl fungerande tillskott i missbrukarvårdskedjan och har lyckats undvika
placering av ett antal barn och ungdomar. Varje placering vi lyckas undvika sparar
både pengar (3-5 tkr/dygn/person) och personligt lidande. En allmän reflektion är
att MiniMaria visserligen sparar pengar eftersom den tänkta målgruppen nu kan
erbjudas vård i regionens regi. Men när arbetet påbörjades har en hittills oupptäckt
grupp identifierats som kräver mer vård än den MiniMaria kan erbjuda. Därav ett
antal kostsamma placeringar av yngre personer. Målgruppen för verksamheten är
direkt kopplad till drogsituationen i samhället. Om förvaltningen lägger ner verksamheten
kan kostnaderna för samhället bli stora. Påverka inte bara socialförvaltningen utan även hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Socialpsykiatriskt team

Socialpsykiatriskt team är ett projekt som pågår tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att förebygga placeringar av barn. Det finansieras av
statliga stimulansmedel till och med 2017. Om förvaltningen lägger ner verksamheten kan
kostnaderna för samhället bli stora. Påverka inte bara socialförvaltningen utan även hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och framför allt barnpsykiatri.
SkolFam

SkolFam inrättats i syfte att stärka familjehemsplacerade barn i deras skolarbete.
Bryta social segregation, rusta familjehemsplacerade barn för att klara utbildning och
arbetsliv. Detta är en långsiktig satsning.
Inrätta enhet för utredning av familjer med små barn

I april 2017 startas en enhet för utredning av familjer med små barn, för att undvika
att skicka dessa på dyra utredningshem på fastlandet. Syftet med utredningarna är att
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förhindra att placera barn genom att arbeta intensivt i början av utredningen.
Kostnaden för externa placeringar 2016 är cirka 10 mnkr (5 mnkr 2015).

Åtgärder som ska utredas vidare
Digital nattillsyn

Digital nattillsyn innebär att brukare som har behov av tillsynsbesök på natten får det
helt eller delvis via kamera istället för via fysiska besök. Det är en lösning som ska
utgå från brukarens behov. Ökad livskvalitet, ökad integritet och ökad flexibilitet är
ledord. Utreds för närvarande.
Översyn av regionens måltidsservice

Idag är genomsnittspriset 134 kronor per dygn för en person på ett särskilt boende.
Om kostnaderna minskas till 75 kronor per dygn och person sänks kostnaden med 9
mnkr för särskilda boenden. Regionens måltidskostnader bör utredas vidare.
Upphandla mer verksamhet

Socialförvaltningen har i uppdrag av socialnämnden SON § 118/2016 att specificera
vilka verksamhet som vore möjliga att ställa om från egen regi till privata regi. Nedan
följer en beskrivning av de verksamheter som idag finns i egen regi och skulle vara
möjliga att upphandla för drift i privat regi. Först beskrivs nuläget och sedan under
rubriken att tänka på beskrivs olika aspekter att ta hänsyn till vid eventuell
upphandling. Förvaltningen har belyst ett flertal verksamheter med många olika
frågor att ta hänsyn till och inriktningen är att nämnden beslutar vilka av
verksamheterna som är lämpliga att upphandla. Förvaltningen får sedan i uppdrag att
ta fram underlag för varje verksamhet som belyser olika perspektiv så som ekonomi,
medarbetare och kvalitet.
Idag bedrivs cirka 20 procent av äldreomsorgen av privata utförare, inom LSS är det
13 procent och för individ- och familjeomsorgen är det 28 procent (sett som andel av
total bruttokostnad). Totalt köpte socialförvaltningen tjänster av privata utförare för
307 mnkr vilket är en ökning med 22 procent mot 2015. Ökningen avser framför allt
barn- och ungdomsvården samt ensamkommande flyktingbarn.
Utveckla samordning mellan förvaltningar

Samordning mellan förvaltningar som rör barn och unga, så som Barnsam, bör
utvecklas i syfte att höja kvaliteten för brukarna och minska kostnaderna.

Marica Gardell
Socialdirektör
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nuläge i relation till handlingsplan för att minska kostnader
I oktober 2016 redovisade hälso- och sjukvårdsförvaltningen en handlingsplan för att
minska kostnaderna samt redogjorde för förutsättningarna inför verksamhetsår 2017.
I handlingsplanen redovisades att hälso- och sjukvården inte, trots upprepade försök,
identifierat någon verksamhet som är möjlig att helt ta bort. Hälso- och sjukvården är
enligt HSL §2 skyldig att erbjuda hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården har inte
heller valt vägen att försämra vården jämfört med nationella riktlinjer, tillgänglighet
osv.
I handlingsplanen redovisades även ett urval av tidigare beslut tagna av hälso- och
sjukvårdsnämnden med påverkan på ekonomin. Detta för att ge en bakgrundsbild av
att flertalet åtgärder redan genomförts respektive pågår. Planen är indelad i fyra
kostnadsposter:
 Arbetskraftskostnader (ca 50 % av de externa kostnaderna)
 Läkemedelskostnader (ca 12 % av de externa kostnaderna)
 Utomlänsvården (10 % av de externa kostnaderna)
 Övriga kostnader såsom hjälpmedel, förbrukningsmaterial mm.

Mål för att minska nettokostnaden:
 Stabil och ändamålsenlig bemanning
 Minskad vårdproduktion i såväl öppenvård som slutenvård
 Ökad produktivitet/effektivitet
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Kort beskrivning av nuläge:

 Stabil och ändamålsenlig bemanning

En handlingsplan för oberoende av hyrpersonal har arbetats fram. Det är i
sammanhanget viktigt att poängtera att planen inkluderar flera yrkeskategorier.
Planen antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden i mars 2017. Aktiviteterna i planen är
utformade ur två perspektiv: behålla respektive rekrytera. Samtliga aktiviteter är
tidsatta och har utpekade ansvariga. Områdena i planen är:
-

Nya-/ förändrade arbetssätt
Dimensionering/bemanning
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö
Rekrytering
Löner och ersättningar

Aktiviteter som genomförts för att minska beroendet av inhyrd personal
Skapat en utbildningsvårdcentral
Skapat BAS år för nya sjuksköterskor
Samarbete med Uppsala universitet angående utbildningar
Handledarutbildning till handledare samt skapa utrymme för handledning
Införa Vårdplatskoordinatorer
Öka antalet AT‐läkare
Öka antalet ST‐läkare
Inrätta schemaplanerartjänster
Genomtänkt mottagande och introduktion av studerande, VFU, AT, ST,
specialister
Tillsätt studierektor för specialister, för ST‐läkare, AT‐läkare
God handledning, individuellt eller i grupp, för AT, ST, specialister
Ta beslut om att finansiera ”Etikansökan”
Handledning för SSK
Anordna träffar/nätverk för nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor
Potentiella sjuksköterskor kontaktas personligen
Uppsökande rekryteringsarbete av färdiga specialister
Tillskapa fler platser för vikarierande underläkare i primärvården
Delta i mässor och konferenser
Styra mot bristspecialiteter redan vid AT‐rekrytering
Möjlighet till löneväxling, pensionsinbetalning
Större enheter/mottagningar med fler kollegor
Tre rekryteringsfilmer
 Minskad vårdproduktion i såväl öppenvård som slutenvård

För att minska vårdproduktionen implementeras nya arbetssätt. De allra flesta
patienter som får vård, är i verkligt behov av vård, dvs vården som ges är inte i
”onödan”. Bedömningen är dock att ett förändrat omhändertagande kan minska
behovet av vård och framförallt inneliggande vård. Åtgärder som görs är exempelvis
äldresjukvårdsteamet som nu är i full drift och tillgång till fysioterapi/sjukgymnastik
på helgen som förkortar vårdtider. Ökad poliklinisering och förändrat
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omhändertagande av mångbesökare är andra aktiviteter för att minska behovet av
vård. Användandet av distansoberoende lösningar vid nya arbetssätt skapar trygghet
för patienten, undvikera behov av förflyttning (internt/externt) och/eller möjliggör
vård på en lägre vårdnivå.
"Spimo-mottagning på videolänk", innebär att besök inför operation på fastlandet
görs via videolänk, fick 2:a pris vid regionens förnyelsedag i februari och ska längre
fram i år presenteras på workshop vid Sveriges kommuners och landsting.
Verksamhet obstetrik och gynekologi har med statliga stimulansmedel införskaffat en
laparaskopisimulator. Syftet är att kunna öva denna typ av ingrepp via ”titthål”, vilket
är en viktig del i strategin att öka antal minimalinvasiva ingrepp som ger ett snabbare
återställande än traditionell operationsteknik.
Aktiviteterna som görs för att minska behovet av vård är av största vikt även ur
ekonomisk synvinkel. En försvårande omständighet uppföljningsmässigt är att
alternativscenariot inte är känt och de olika åtgärderna inte verkar isolerat från andra
åtgärder respektive från andra förändrade omständigheter. Som exempel kan nämnas
att under årets första månader har inflödet till sjukvården varit mycket högt. Man har
haft patienter med omfattande vårdbehov på flera enheter, bl.a. flera neonatalbarn,
och många patienter med influensa, RS-virus och vinterkräksjuka. Behovet av
vårdplatser har under perioder varit större än tillgången och man har i omgångar
behövt öppna 5 extra vårdplatser. Antalet vårdplatser är därmed inte ett bra mått på
hur väl åtgärderna fått önskad effekt.
 Ökad produktivitet/effektivitet

Produktionsplanering finns inom flera området, främst på lasarettet. Med hjälp av
kompetens från ledningskontoret pågår arbete med att införa produktions och
kapacitetsplanering inom primärvården och psykiatrisk verksamhet.
Bemanningsenhetens uppdrag har förtydligats och vissa arbetsuppgifter centraliserats
för ökad effektivitet; anställning av timvikarier, vid dispens avropa tjänster hos
bemanningsföretag och efterföljande kontroll av fakturor. I verksamhetsplan för
2017 är ett av fokusområdena ”Effektiv användning av kostnadskrävande resurser”.
Med fokusområdet avses att rikta uppmärksamheten på resurser inom förvaltningen
och i synnerhet kostnadskrävande resurser. Syftet är att alla verksamheter utifrån sina
förutsättningar ska prioritera vad som gör mest skillnad. Sjukvårdsövergripande
prioriteras genomlysning av operationsprocessen, arbetet har påbörjats.
Samarbeten inom sjukvårdsregionen

Utöver det interna arbetet pågår även arbete med att på olika sätt fördjupa samverkan
med Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvården på Gotland har sedan många
år ett samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, avtalet gick ut vid årsskiftet
och har arbetats om. I det nya avtalet uttrycks bland annat en gemensam avsikt till
utökat samarbete avseende distansoberoende vård exempelvis öppenvårdsbesök via
videolänk. Det nya avtalet gäller för perioden 2017-2019.
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I takt med förändringarna inom hälso- och sjukvården i Stockholm behöver hälsooch sjukvården på Gotland ytterligare samarbetspartners för att vårdbehovet ska
kunna tillgodoses. I september 2016 undertecknades en avsiktsförklaring med
Stockholms läns landstingsstyrelseförvaltning. I förklaringen finns övergripande
principer för samarbetet mellan parterna överenskomna exempelvis att
”SLL stödjer Region Gotlands hållning att samarbete med ovan angivna
vårdgivare förs utifrån tanken om att vårda patienten gemensamt
genom fördelning av ansvar inom processerna. Liksom att möjligheten
till distansoberoende vård ska beaktas och uppmuntras. Utgångspunkten
är patienten och effektivt användande av resurser.”

Avsiktsförklaringen skapar förutsättningar för nästa steg som är att formalisera
samarbete med olika vårdgivare inom Stockholm. På den politiska nivån sker
samverkan i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Nästa möte sker på Gotland i
maj.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Samverkan socialförvaltning och hälso‐ och sjukvårdsförvaltning
Denna sammanställning av pågående samverkan mellan socialförvaltningen (SOF) och hälso‐ och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i region Gotland baseras på samtal och material från förvaltningarna
och förvaltningschefer tillsammans med kvalitetschefer.
Samverkan sker på flera nivåer. En grundförutsättning är koordinerande lagar, riktlinjer och
överenskommelser. Lika grundläggande är gemensam ledning och styrning. Därtill är det nödvändigt
att skapa arenor för möten mellan chefer och medarbetare i samarbetande verksamheter t ex genom
gemensamma utbildningar. Samverkan kring enskilda förtydligas i arbetet med samordnad individuell
plan (SIP) eller en samordnad vård‐ och omsorgsplanering. Vid några tillfällen finns behov av
integrerade verksamheter t ex Minimaria där medarbetare från olika verksamheter finns i samma
lokal för en viss målgrupp. Först beskrivs den samordnade styrningen och ledningen av samverkan
mellan förvaltningarna därefter olika överenskommelser, handlingsplaner och därefter olika former
av förbättringsarbete.

Samverkansstrukturer
För att lyckas med att förbättra vård och omsorg för barn, vuxna och äldre
patienter och brukare som behöver samordade insatser krävs att det finns
strukturella förutsättningar och väl fungerande vårdkedjor. Det krävs även att
det finns struktur på hur samverkan ska ske mellan förvaltningarna. De
strukturer som finns idag är:
Gemensamt AU
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har återkommande
gemensamma arbetsutskott.
Samverkan för ledning och styrning (SLS). Ordinarie deltagare från HSF är:
hälso- och sjukvårdsdirektör, sjukvårdschef, kvalitets- och omvårdnadsstrateg.
Från SOF deltar: socialdirektör, myndighetschefer och kvalitetschef.
Arbetsgruppen för överenskommelser. Där deltar från HSF: kvalitets- och
omvårdnadsstrateg, controller och chefsläkare. Från SOF deltar: utvecklingsledare
och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
Ärendegrupp. Syftet med ärendegruppen är att direkt kunna diskutera och
åtgärda hinder och problem i processen mellan förvaltningarna. Från HSF deltar:
resursområdeschef sluten- och öppenvård och habrehab,
verksamhetsområdeschef psykiatri och primärvård. Från SOF deltar:
avdelningschefer för hemsjukvården, hemtjänsten, särskilt boende och omsorgen
om personer med funktionsnedsättning.
Arbetsgrupper. Beslutat gemensamt utvecklingsarbete sker i arbetsgrupper
med beroende på sakområde aktuella chefer och medarbetare.
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Resultat. Resultat av de olika samverkansprocesserna följs upp i
ovanstående samverkansforum (SLS, Ärendegrupp).
Samverkan Region Gotland. Samverkan för ledning och styrning (SLS) har via
förvaltningschefer nära samarbete med Regional samverkan och stödstruktur
(RSSS) som även inrymmer BarnSam som har fokus på samverkan kring barn
och unga och från och med 2017 VuxenSam med fokus på samverkan vuxna och
äldre. BarnSam och VuxenSam inkluderar förutom socialförvaltning och hälsooch sjukvårdsförvaltning även utbildnings- och arbetslivsförvaltning och kulturoch fritidsförvaltning tillsammans med regionstyrelseförvaltning. Uppdragen för
BarnSam och VuxenSam handlar om kunskapsstyrning och utvecklingsarbete
som kräver samverkan med fokus på riskgrupper och särskilt psykisk hälsa.
Några processer sammanfaller med SLS andra inte.
RSSS styrgrupp består av förvaltningschefer för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tillsammans med ledningskontoret. RSSS
arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen och tillsammans med förvaltningarnas
nämnder. RSSS och BarnSam och VuxenSam arbetar utifrån av styrgruppen
beslutade handlingsplaner med årlig uppföljning. Delar av handlingsplanerna är
nationellt initierade, andra lokalt utifrån gemensam analys.
Överenskommelser och handlingsplaner
För de större patient- och brukargrupperna som har insatser av såväl hälso- och sjukvård som
socialtjänst finns överenskommelser (se http://gotland.se/47124). Det finns överenskommelser
som reglerar ansvarsfördelning och rutiner t ex hur en samordnad individuell plan (SIP) eller en
samordnad vård- och omsorgsplanering genomförs eller kring särskilda patientgrupper t ex vård
vid psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eller missbruk- och beroendevård.
Handlingsplaner
Särskilt angelägna utvecklingsområden dokumenteras i handlingsplaner. Detta sker efter ett
gemensamt analysarbete. 2016 har Regional samverkan och stödstruktur (RSSS) tillsammans med
fem förvaltningar tagit fram en ”handlingsplan för psykisk hälsa” och Samverkan för ledning och
styrning (SLS) har tagit fram en ”äldreplan”. I handlingsplanerna tydliggörs vilka aktiviteter som
ska genomföras för att nå önskvärda mål och vem som är ansvarig. Utvecklingsarbetet leds av
arbetsgrupper och följs upp i respektive struktur samt av SLS. Statistik för ”hemgångsklara” följs
månadsvis.
Gemensamma utbildningar
Gemensamma utbildningar för samverkande verksamheter är inslag i de gemensamma
handlingsplanerna men planeras även i sammanhang där kompetensutveckling tillsammans
bedöms som angeläget.
Samverkan med Uppsala universitet bland annat kring sjuksköterskeprogrammet och
praktikplatser inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten.
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Gemensamma planer för den enskilde
Förutom överenskommelser finns ett omfattande material kring hur vi har tagit beslut om att
arbeta med samordnad individuell plan (SIP) och samordnad vård- och omsorgsplanering i Region
Gotland. Läs mer på www.gotland.se/sip Materialet har följts av utbildningar och den enskildes
upplevelse av mötena följs upp regelbundet.
Gemensamma team/integrerad verksamhet
Minimaria och socialpsykiatriskt team är exempel på hur socialtjänst och barn- och
ungdomspsykiatri arbetar integrerat i team med en gemensam målgrupp i gemensamma lokaler.
För äldre och kroniskt sjuka finns på ett motsvarande sätt ett nära samarbete mellan
socialtjänstens hemsjukvård och hälso- och sjukvårdens primärvård och specialistvård. För
patientgrupper med behov av särskilda insatser finns äldresjukvårdsteamet eller det palliativa
teamet.
Mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns även ett systematiskt samarbete kring
trygghetspunkterna och i samband med vissa upphandlingar som sker gemensamt för båda
förvaltningarna.
Händelseanalyser
I samband med allvarliga avvikelser, lex Maria, där såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård varit
aktuell görs gemensamma händelseanalyser tillsammans med analysledare för gemensamt lärande
och utveckling.

Bifogas:
Regional samverkan och stödstruktur (RSSS)
Samverkan för ledning och styrning HSF SOF (SLS)

Ledningsstruktur för samverkan SOF-HSF
SOF

Medarbetare
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HSF

Medarbetare
Samordnade insatser

Enhetschefer för:
-äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende)
-hemsjukvård
-individ och familjeomsorg
-LSS-verksamheter
-myndighetsavdelning
Avdelningschef för:
-hemtjänst
-särskilt boende
-hemsjukvård
-individ och familjeomsorg
-omsorg om funktionsnedsatta
-myndighetsutövning, äldreomsorg och LSS
-kvalitetschef (adjungeras vb)
-utvecklingsledare (adjungeras vb)
-MAS

Ärendegrupp

Samordnad ledning och styrning av
sammanhållen vård och omsorg

Socialdirektör
Myndighetschefer
Kvalitetschef
Överenskommelsegrupp

Samordnade arbetsgrupper

Socialdirektör

Socialnämnd

Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller,
HR, kommunikatör

Enhetschefer för:
– öppenvård
– sluten vård
– vårdcentraler
– psykiatri
-hab/rehab
VO/RO V-chef för:
– primärvård
– slutenvård/öppenvård
– habilitering/rehabilitering
- psykiatri
- medicin och opererande spec.
– kvalitetsstrateg (adjungeras vb)
-verksamhetscontroller (adjungeras vb)

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sjukvårdschef
Kvalitetsstrateg

Samordnad direktörsgrupp

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
en

Samordnat arbetsutskott mellan
HSN och SON

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Samordnade stödjande resurser efter
behov

Överenskommelsegrupp

Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller, HR,
informatörer, specialister t ex chefsapotekare,
chefläkare
.
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Handlingsplan 2017-2019 för samverkan mellan landsting,
regioner och kommuner för genomförande av vision e-hälsa
2025
Den handlingsplan 2017-2019 som tagits fram för samverkan mellan landsting, regioner
och kommuner för genomförande av vision e-hälsa 2025 bygger på följande
insatsområden som utgör förutsättningar för högre takt i e-hälsoutvecklingen

Regelverk
•Ska tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integrites- och säkerhetsskydd

Enhetligare begreppsanvändning
•Möjliggör informationsutbyte genom anvädning av enhetliga termer och sttrukturer
för att säkerställa kvalitet och säkerhet

Standarder
•Ger bättre förutsättningar för att tekniskt utbyta informationmed kvalitet och
säkerhet. Det kan t.ex. handla om nationella specifikationer och tjänster för
behörighet eller processerkunna

För det gemensamma arbetets genomförande gäller följande förutsättningar:
 initiativ ska ha en tydlig koppling till nytta för patienter, brukare, invånare, anhöriga
eller medarbetare.
 initiativ ska ha målsättningar med tillhörande insatser eller åtaganden samt en plan för
uppföljning och realisering av förväntade nyttor,
 initiativ ska utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv,
 initiativ ska underlätta forskning, utveckling och innovation,
 förslag till konkreta insatser eller åtaganden ska hanteras i respektive organisations
ordinarie beredningsprocesser,
 finansiering för egna insatser eller åtaganden åläggs respektive organisation

Aktuella handlingsplan 2013-2018 för landsting och regioner via
Inera
”Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser”
Individen
Kunna nå alla uppgifter om sig själv
Aktivt medverka i sin vård och omsorg
Medarbetaren
Ha rätt arbetsverktyg
Informationen tillgänglig

Beslutsfattaren
Tillgång till faktabaserade underlag

Verksamhetsplan för Inera 2018 (ännu ej beslutad)
Regionernas och landstingens planer via Ineras verksamhetsplan för 2018 behandlar
följande konkreta områden, som i stora delar är fokusering på delar av hitillsvarande
satsningar
 Ny generation 1177 Vårdguiden
 Stöd till läkemedelsprocessen
 Plattform för stöd och behandling
 Ny plattform och nytt beslutsstöd för 1177 Vårdguiden på telefon
 Standarder och informationsförsörjning

Regionens ställningstagande
Regionens e-hälsagrupp har uttryckt
Eftersom vi uppfattar att Ineras förslag till verksamhetsplan överrensstämmer med regionens prioriteringar
ställer sig gruppen bakom Ineras förslag till verksamhetsplan.
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Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen fastställer Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för
2017.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver den långsiktiga inriktning för förvaltningens arbete och
de aktiviteter som kommer att prioriteras för det aktuella året. Planen syftar till att
skapa en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och förvaltning, vidare till
avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges mål med
verksamhetsplanering och budget.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt gör sedan varje avdelning en
avdelningsplan och varje enhet en aktivitetsplan. För alla medarbetare upprättas
medarbetarkontrakt som knyter ihop den enskildas uppdrag med det
förvaltningsövergripande uppdraget.
Det omfattande kravet på kostnadssänkningar förändrar förutsättningarna kraftigt
för den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag.
Effektiviseringar och utbudsminskningar är en nödvändighet och förvaltningen
behöver därför ompröva och utveckla uppdrag, organisation och bemanning.
För att utifrån givna ekonomiska krav och förutsättningar på bästa sätt kunna bidra
till måluppfyllelsen i styrkortet har förvaltningen identifierat strategiska och
långsiktiga utvecklingsområden som grupperas i fyra huvudområden.
- Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
- Fokuserad regional utveckling
- Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
- Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
För varje område beskrivs i verksamhetsplanen aktiviteter som skall genomföras
under 2017. Aktiviteterna följs upp vid delår och årsredovisning.
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen beskriver den långsiktiga inriktning för förvaltningens arbete och de
aktiviteter som kommer att prioriteras för det aktuella året. Planen syftar till att skapa en
röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och förvaltning, vidare till avdelnings- och
enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges mål med verksamhetsplanering och budget.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt gör sedan varje avdelning en avdelningsplan
och varje enhet en aktivitetsplan. För alla medarbetare upprättas medarbetarkontrakt som
knyter ihop den enskildas uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.

Styrkort

2
2.1

Verksamhetsplan

Avdelningsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för
hela Region Gotland.
Förvaltningen ansvarar för:
• strategisk planering och ärendeberedning
• regional utveckling
• koncernstyrning och koncernsamordning
• internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
• kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Ansvaret innebär att stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sina ansvar för hela
regionens utveckling och ekonomiska ställning samt den regionala utvecklingen. Omfattar
också sakkunnig beredning av ärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.
Det regionala utvecklingsansvaret utgår dels ifrån lagen om regionalt utvecklingsansvar
men också ifrån regionfullmäktiges och regionstyrelsens uppdrag till förvaltningen. För att
nå synergivinster hanteras flera kommunala- och landstingsuppdrag i samma organisation.
Uppdraget är att ta fram regional utvecklingsstrategi, samordna regionala utvecklingsfrågor
och –medel, infrastrukturplanering, EU:s strukturfonder, kompetensförsörjning,
arbetsmarknadsfrågor, hållbar tillväxt och utveckling, näringspolitiska frågor och
företagsstöd, miljö- och klimatfrågor, översiktlig fysisk planering, exploateringsfrågor och
bostadsförsörjning, integrationsfrågor, strategier för god och jämlik hälsa, kris- och
katastrofberedskap, internt skydd och säkerhet samt samordning av trygghetsfrågor.
Ansvaret för koncernstyrning omfattar regionens styrsystem, styrkort, planerings- och
uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med
resurseffektivitet och i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Arbetet omfattar
koncernövergripande styrdokument rörande i huvudsak områden som ekonomi, HR,
kommunikation, verksamhet och kvalitet, digital utveckling och gemensamma resurser som
fordon, arkiv samt mat- och måltid.
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Ansvaret för koncernsamordning omfattar att utifrån brukarens behov av samordnade
insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande
utvecklingsfrågor. Detta kan omfatta frågor som tex integration, barn- och ungdomsfrågor,
psykisk ohälsa, e-hälsa och äldre i behov av särskilt stöd.
Ansvaret för stöd och service omfattar att erbjuda effektiva tjänster som skapar värde för
regionens medarbetare och chefer och underlättar för förvaltningarnas verksamheter att nå
sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak ledningsstöd inom HR, ekonomi, kommunikation
och IT samt service inom lön, ekonomiadministration, måltidsverksamhet, städ,
vaktmästeri, fordonshantering och varuförsörjning, samt hjälpmedelshantering.
Ansvar för kanslierna till patientnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden
innebär att enligt överenskommelse med respektive nämnd driva verksamheterna.
Förvaltningens arbete utgår också från Region Gotlands gemensamma grundläggande
värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett
förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen man
befinner sig.
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Arbetet ska kännetecknas av
• Helhet före del
• Samarbete över gränser
• Kompetens och ledarskap
• Effektivitet och kvalitet
2.2

Omvärldsanalys

2.3

Nulägesbeskrivning

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av trender på internationell, nationell och
lokal nivå. De trender som bedöms påverka förvaltningens arbete i störst omfattning är:
• Förändrad demografi med ökade grupper äldre och unga samt en geografisk
spridning med fler äldre på landsbygden och fler unga runt Visby.
• Teknikutveckling och digitalisering som ger nya möjligheter att producera och
leverera tjänster såväl internt som externt. Ny lagstiftning ställer högre krav och nya
lösningar ges för att samla och analysera stora datamängder.
• Värderingsförändringar där individualiseringen ställer nya krav på bemötande och
ledarskap. Yngre generationer har högre digital kompetens och ställer högre krav å
öppenhet, delaktighet och kommunikation.
• Ökad konkurrens på arbetsmarknaden tillsammans med stora pensionsavgångar
och behov av kompetensväxling ger utmaningar och behov av nytänkande rörande
kompetens- och ledarförsörjning
• Arbetsmiljön i offentlig sektor är psykiskt påfrestande och kraven på det
systematiska arbetsmiljöarbetet ökar.
• Allt fler organisationer samordnar och centraliserar gemensamma stöd och
servicefunktioner för att skapa effektivitet. Arbete pågår också för att fördela
arbetsuppgifter mellan stödfunktioner och kärnverksamhet på nya sätt för att nyttja
kompetenser bättre.
Regionstyrelseförvaltningen etablerades med start 2017-01-01 efter ett beslut i
regionstyrelsen att slå samman serviceförvaltningen och ledningskontoret. Beslutet fattades
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grundat på en rad identifierade utvecklingsmöjligheter och också det krav på
kostnadssänkningar som lagts på internt stöd och service motsvarande 56 mnkr fördelat
över perioden 2017-2019.
Regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll i den framtida utvecklingen av Region
Gotland. I samband med etableringen av den nya förvaltningen identifierades en rad
utvecklingsbehov:
-

ledning och styrning gällande såväl processägarskap som processutveckling
förtydligande avseende utformning och omfattning av stöd- och servicetjänster i ett
koncernperspektiv
behov av effektivisering genom resursoptimering
köp- & säljförfarandet upplevs som byråkratiskt och administrativt betungande
tydligare arbete med och ansvar för regionala utvecklingsfrågor
stärkt koncernkänsla
kvalitet i det interna ledarskapet

Det omfattande kravet på kostnadssänkningar förändrar förutsättningarna kraftigt för den
verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag. Effektiviseringar och
utbudsminskningar är en nödvändighet och förvaltningen behöver därför ompröva och
utveckla uppdrag, organisation och bemanning. Under 2017 pågår aktiviteter som syftar till
att stärka en långsiktig utveckling. Verksamheten upplevs vara i balans men följande
utmaningar måste hanteras under året:
-

förtydligande och prioritering inom det regionala utvecklingsarbetet
förtydligande av vad som ingår i de centrala stöd och servicefunktionerna
utveckla formerna för dialog med övriga verksamheter
utveckling av den interna kommunikationen
etablering av den nya organisationen med förtydliganden av uppdrag och
genomförande av rekryteringar
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Regionstyrelseförvaltningen har ca 550 tillsvidareanställda medarbetare. Som organiseras i
7 avdelningar. Utöver detta finns också stab och kanslifunktion. Avdelningarna är
utformade för att skapa ett helhetsansvar för styrning, stöd och service och därmed ansvar
för både process och resurser. En viktig del är också att skapa chefsuppdrag som ger goda
förutsättningar för såväl ledarskap som medarbetarskap.
Förvaltningen upplever följande utmaningar inom personalområdet:
- Svårigheter att attrahera och behålla medarbetare finns framför allt inom
yrkesgrupperna upphandlare, HR-specialister och nyckelpersoner inom
digitalisering och kanslistöd till nämnder.
- Inom digitaliseringsområdet finns ett stort behov av kompetensväxling och
kompetensutveckling för att klara framtidens krav.
- Stora pensionsavgångar väntar inom ledningsfunktionen för måltidsverksamheten.
- Inom försörjnings- och måltidsverksamheten arbetar fortfarande många
medarbetare deltid och för att stärka attraktionskraften görs insatser för att möta
önskemål om ökade sysselsättningsgrader.
- Inom flera delar av förvaltningen upplevs en hög arbetsbelastning och en ansträngd
arbetsmiljösituation. En kartläggning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att
utveckling behövs i årsplanering, målformuleringar, riskbedömningar och
utbildning i samverkan.
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Till budget 2017 ändrades ekonomistyrningen för delar av förvaltningen. HR, ekonomi och
kommunikation samt delar av IT övergick från att vara resultatenheter till att
anslagsfinansieras.
Under 2017 skall förvaltningen hantera ett kostnadssänkningskrav omfattande 30 mnkr.

3 Mål
Förvaltningen förhåller sig till mål från olika nivåer i styrkedjan. Här beskrivs vilka
övergripande mål förvaltningen har att förhålla sig till, samt prioriterade områden från
koncernledningsgruppen.
3.1

Mål från koncernstyrkort

Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet innehåller sex målområden fördelat på perspektiven samhälle och
verksamhet. Målområden under samhällsperspektivet är social hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Målområden under verksamhetsperspektivet är kvalitet,
medarbetare och ekonomi.

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Regionstyrelseförvaltningen skall utifrån sitt verksamhetsuppdrag bidra till måluppfyllelsen
i det regiongemensamma styrkortet. Då förvaltningen ansvarar för styrning, stöd och
service finns möjlighet att påverka måluppfyllelse ur ett strategiskt eller operativt perspektiv
och ibland båda perspektiven.
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Mål från övergripande program

Förvaltningens verksamhet drivs i förhållande till och utifrån samtliga program beslutade
av regionfullmäktige.
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Uppdrag från regionfullmäktige

Regionstyrelsen och därmed Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att se på
förutsättningar för utbudsminskningar av den interna servicen och därmed sänka
förvaltningens kostnader. För 2017 innebär kravet sänkta kostnader med 30 mnkr.
De områden som förvaltningen tillsammans med regionstyrelsen angett ge förutsättningar
för att genomföra kostnadssänkningarna är:
• Minskat utbud av tjänster
• Sänkta servicenivåer
• Optimering av resursanvändning
• Översyn av bidrag
• Ökad standardisering (mer lika)
• Ökad samordning (mer tillsammans)
För samtliga nämnder ger regionfullmäktige direktivet att bidra till måluppfyllelsen av
Region Gotlands gemensamma koncernstyrkort.
Enligt strategisk plan och budget 2017-2019 ges också följande direktiv till samtliga
nämnder:
• Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte
att minska kostnader med bibehållen kvalitet
• 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
• Beslutade besparingar ska genomföras på ett sådant sätt att ekonomisk stabilitet
framåt säkras
• Budgetdisciplin ska hållas.
3.4

Prioriterade områden från koncernledningsgruppen

Koncernledningsgruppen leds av regiondirektören. Gruppens uppgift är att få hela
organisationen att arbeta för regionfullmäktiges antagna vision och övergripande mål.
Tillsammans har gruppen enats om fyra prioriterade områden som skall finnas med i
samtliga förvaltningars utvecklingsarbete för 2017.
Digitalisering
Service

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Kompetensförsörjning
Styrning

4 Prioriterade utvecklingsområden
Då förvaltningen har ett omfattande krav på att sänka kostnaderna framåt kommer ett
löpande arbete inom samtliga verksamhetsområden att krävas för att effektivisera och
resursoptimera. Samtidigt måste kostnadssänkningarna balanseras mot behovsbilden och
det totala värdet för regionens samtliga verksamheter.
För att utifrån givna ekonomiska krav och förutsättningar på bästa sätt kunna bidra till
måluppfyllelsen i styrkortet har förvaltningen identifierat strategiska och långsiktiga
utvecklingsområden som grupperas i fyra huvudområden.
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Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Fokuserad regional utveckling
Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

För att tydliggöra hur de olika områdena relaterar till målen i styrkortets samhällsperspektiv
anges motsvarande siffra i parentes efter respektive aktivitetsområde.
Social hållbarhet

1:1 God folkhälsa
1:2 Gotlänningar känner sig delaktiga
1:3 Ett jämställt och jämlikt Gotland
1:4:Alla barn har goda uppväxtvillkor
1:5 Ett rikt och tillgängligt kultur och
fritidsliv
1:6 En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans

Samhälle
Ekonomisk hållbarhet

2:1 Ingen bostadsbrist
2:2 Alla elever fullföljer gymnasieskolan
2:3 Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier
2:4 God tillgång till vuxenutbildning
2:5 Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer
2:6 Ett gott näringslivsklimat
2:7 Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet

3:1 Utveckla Gotland som ekokommun
3:2 Ställ om till lokalproducerad och
förnyelsebar energi
3:3 Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet
3:4 Gotlands klimatavtryck ska minska
3:5 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

Övriga områden syftar i huvudsak till att stärka verksamhetsutvecklingen utifrån styrkortets
perspektiv kvalitet, medarbetare och ekonomi.
4.1

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning

Innebär att stödja regionstyrelsen i sitt helhetsansvar för hela regionens verksamheter,
utveckling och ekonomiska ställning. Innebär också att stödja regiondirektören i
utformningen av den interna styrningen för hela den regionala verksamheten. Omfattar
både planering och uppföljning.
Inom området prioriteras följande för 2017:
Prioritering
Kompetensförsörjning
Regionens gemensamma styrmodell
Lokalförsörjning
Informationsförsörjning/ärendeberedning
Digitalisering
Investering
Service
4.2

Kopplas till mål
2:3

Fokuserad regional utveckling

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Innebär att stödja regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland.
Inom området prioriteras följande för 2017:
Prioritering
Regional utvecklingsstrategi inklusive strategier
för god och jämlik hälsa
Långsiktigt hållbart serviceutbud
Exploatering och bostadsförsörjning
Jämställt tillväxtarbete och Hållbara Gotland

Kopplas till mål
1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 2:5,
2:6, 3:1
1:2, 1:4, 1:6, 3:5, 3:5
1.6, 2:1, 3:5
1:3, 1:5, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6,
3:1, 3:5
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Integration
Utvecklat kris- och katastrof beredskapsarbete
med fokus på civilt försvar
4.3

1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:12:2, 2:3,
2:4, 2:6, 2:7

Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar

Innebär att erbjuda effektivt stöd till regionens medarbetare och chefer i samtliga
förvaltningar för att underlätta för verksamheten i sin måluppfyllelse utifrån den
regiongemensamma styrningen.
Inom området prioriteras följande för 2017:
Prioritering
Chefsstöd
Digitalisering
Förändrade servicenivåer
4.4

Kopplas till mål
3:4

Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

För att klara vårt uppdrag med kvalitet krävs att förvaltningen utvecklar kultur och
arbetsformer för att säkra effektivitet och kompetensförsörjning.
Inom området prioriteras följande för 2017:
Prioritering
Kompetensförsörjning
Kostnadssänkningar inför 2018
Internkommunikation
Årsplanering
Ledningsstruktur
Samverkansstruktur

5 Strategier
För att nå framgång i de prioriterade områdena och de aktiviteter som kommer att
genomföras kopplade till dem kommer förvaltningen att arbeta med strategin:

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Helhet före del och med ett långsiktigt perspektiv

6 Prioriterade aktiviteter
Med grund i mål, prioriteringar och strategier prioriterar regionstyrelseförvaltningen
följande aktivitetsområden för 2017. Detaljerade aktivitetsplaner tas fram inom
förvaltningens avdelningar och enheter.
Prioritering

Aktivitet

Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning
Kompetensförsörjning
Förstärkning av arbetsgivarvarumärket
för att stärka attraktionskraften och
möta rekryteringsutmaningarna
Kompetensförsörjning
Utveckling av lönebildning för
konkurrenskraftiga löner
Kompetensförsörjning
Förbättrad arbetsmiljö för sänkta sjuktal

Ansvarig
HR-dir/Avd chef
HR
HR-dir/Avd chef
HR
HR-dir/Avd chef
HR
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Styrmodellen

Lokalförsörjning

Informationsförsörjning

Digitalisering
Investering
Service
Fokuserad regional utveckling
Regional utvecklingsstrategi

Långsiktigt hållbart serviceutbud

Verksamhetsplan 2017

Färdig implementering av den nya
styrmodellen
Utveckling strategiska nätverk
Revidering och uppdatering av styrande
dokument
Ta fram en regional
lokalförsörjningsplan med perspektiven
anskaffning, förvaltning, avyttring
Processkartläggning med identifierade
ansvar och utvecklingsområden
Utvecklad ärendeberedningsprocess
Förbereda inför ny data-förordning
GDPR 2018
Införa doc-point i samtliga
verksamheter i regionen
Påbörja införandet av e-arkiv
Etablering av gemensam etjänstplattform
Utveckla investeringsprocessen
Reviderade serviceriktlinjer för
kundtjänst

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Ekonomi-dir/Avd
chef ekonomi
Kommunikationsdir/Avd chef
kommunikation

• Framtagande av strategier för jämlik
hälsa
• Framtagande av en regional
utvecklingsstrategi

Reg.utv-dir/Avd
chef Reg utv

Framtagande av strategi

Reg.utv-dir/Avd
chef Reg utv
Reg.utv-dir/Avd
chef Reg utv

Exploatering och bostadsförsörjning

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Ekonomi-dir/Avd
chef ekonomi
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Direktör KoD/Avd
chef KoD
Avd chef
Försörjning

• Framtagande av exploateringsprocess
• Framtagande av process för
fastighetsförsäljning
• Framtagande av exploateringsplan
• Framtagande av riktlinjer
bostadsförsörjning
(samhällsperspektiv)
• Samordnad bostadsförsörjning i
Region Gotland
Jämställt tillväxtarbete och Hållbara
• Genomföra projekt Jämställd Tillväxt
Gotland
• Genomföra tillväxtprogram och
Hållbara Gotland
Integration
Framtagande av integrationsstrategi för
Gotland
Stärkt krisberedskapsförmåga
Utveckla beredskapsförmåga i
samarbete med Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap
Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
Chefsstöd
Kvalitetssäkring av statistik och utdata i
HR-systemet
Identifiera det nära stödet till chefer

Reg.utv-dir/Avd
chef Reg utv
Avd chef Reg utv
Reg.utv-dir/Avd
chef Reg utv

Avd chef HR
Samtliga avd

Ta fram förslag till beslutsstödsystem

Avd chef KoD

Utveckling av information intranätet

Samtliga AC inom
sitt område
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Digitalisering

Införa automatiserad
anställningsprocess
Utveckling av interna e-tjänster

Kommunikation

Stärkt systemförvaltning
Papperslös nämndshantering
Säkra internettillgång utan inloggning i
alla regionens lokaler
Påbörja utveckling av ett nytt intranät
Utveckla ny responsiv hemsida

Förändrade servicenivåer

Beskrivning av utbud och servicenivåer
för samtliga områden
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Kompetensförsörjning
Genomföra åtgärder enligt utvärdering
SAM
Lönebildning för att stärka
konkurrenskraftiga löner
Åtgärder enligt separat
kompetensförsörjningsplan
Kostnadssänkningar inför 2018

Aktiviteter för att nå kraven 2018

Genomföra risk- och konsekvensanalys
utifrån kraven
Ta fram nyckeltal för utvärdering och
uppföljning
Internkommunikation

Utveckling av förvaltningens egen
interna intranätssida
Implementering doc-point

Årsplanering

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Ledningsstruktur

Samverkansstruktur

Framtagande av förvaltningsgemensam
kommunikationsplan
Ta fram årshjul och styrande principer
för förvaltningen

Avd chef KoD
Samtliga AC inom
sitt område
Avd chef KoD
Avd chef KoD
Avd chef KoD
Avd chef
kommunikation
Avd chef
kommunikation
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Insatser för att utveckla förvaltningens
ledningsgrupp

Förvaltningschef

Tydliggörande av roller/ ansvar mellan
regiondirektör/ förvaltningschef RSF
Etablering av samverkansgrupper
samtliga avdelningar

Förvaltningschef
Regiondirektör
Förvaltningschef
Samtliga AC inom
sitt område

Genomföra workshop med samtliga
samverkansgrupper

Förvaltningschef
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

+/- % 2016/17

525 207

509 374

385 910

-24%

-268 359

-280 863

-279 023

-1%

-10

0

0

-421 752
-16 968
-1 934

-423 832
-15 445
-2 030

-330 954
-15 579
-1 038

-22%
+1%
-49%

-183 816

-212 796

-240 684

+13%

210 788

212 796

240 684

+13%

0

0

Verksamhetens kostnader

varav
-

personalkostnader
(konto 50 – 57)
köp av verksamhet
(konto 46)
övriga kostnader
avskrivningar
internränta

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

Årets resultat
26 972
Tabell 1: Verksamhetens samlade intäkter och kostnader RSF
Budget 2017
Investeringar
-varav exploatering
-varav pott
-varav IT-investeringar
Tabell 2: Investeringsram, RSF 2017

66 900
46 800
2 100
18 000

Kommentarer:

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Regionstyrelseförvaltningen bildades 2017, bokslutsvärdet 2015 och budget 2016 är en
sammanslagning av dåvarande ledningskontor och serviceförvaltning. Till budget 2017
ändrades ekonomistyrningen för delar av förvaltningen. HR, ekonomi och kommunikation
samt delar av IT övergick från att vara resultatenheter till att anslagsfinansieras.
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Medarbetare
Personal

2015

2016

Antal anställda

603

599

422
181
38

417
182
54

varav

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda
Tabell 3: Medarbetare Regionstyrelseförvaltningen

Kommentarer:

Cirka 22 % av medarbetarna i förvaltningen arbetar deltid, flertalet av dessa är kvinnor
inom måltids- och städverksamheten.

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

Regionstyrelseförvaltningen organiserar sin verksamhet inom 7 avdelningar. Utöver detta
finns också en stab samt en kanslifunktion.

9 Uppföljning av verksamhetsplanen
Uppföljning av denna verksamhetsplan ingår som en viktig del i den samlade styrningen.
Syftet med uppföljningen är att se att utvecklingen sker enligt plan och om inte ge underlag
för förändring i inriktning och aktiviteter.
I huvudsak kommer uppföljning att ske vid följande tidpunkter:
• Delårsrapport 1 (avser perioden jan-mars)
• Månadsrapport maj
• Delårsrapport 2 (avser perioden jan-aug)
• Årsbokslut för hela året 2017
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I delårsrapport 1 ligger tyngdpunkten på det ekonomiska läget, årsprognosen och vilka
åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott. En summarisk lägesrapport görs av övriga
perspektiv i styrkortet. Rapporten bereds i regionstyrelsen och överlämnas till fullmäktige
med förslag till beslut om åtgärder.
Vid delårsbokslutet följs alla perspektiv i styrkortet upp. Rapporten innehåller en analys av
resultaten i förhållande till de övergripande målen i styrkortet och förslag på åtgärder vid
avvikelser. Vid detta rapporttillfälle upprättas en resultat- och balansräkning och
finansieringsanalys, därmed ställs krav på bokslutsåtgärder såsom till exempel
balanskontoavstämning och rättvisande periodisering.
Månadsuppföljning av den ekonomiska ställningen och årsprognos samt viss
personaluppföljning sker löpande under året enligt en fastställd tidplan. Månadsrapporterna
behandlas av regionstyrelsen.
Rapportering kommer att ske till regionstyrelsen som ansvarig nämnd av såväl
regiondirektören i de koncernövergripande perspektiven som av förvaltningschefen i de
mer förvaltningsrelaterade frågorna.

Ärendenr RS 2017/293 Datum [Beslut/publiceringsdatum]

En revidering av planen görs efter budgetberedningen för att ge bästa möjlighet att anpassa
verksamheten efter kommande budgetförutsättningar.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/344
6 april 2017

Peter Lindvall

Regionstyrelsen

Plan ”Koncernstyrning och prioriterade områden”
Förslag till beslut

•

Fastställa den regionövergripande planen för koncernstyrning och prioriterade
områden

Ärendebeskrivning

Begreppet koncernstyrning används för att beskriva att det finns betydande fördelar med att
styra och samordna områden av gemensam karaktär. Syftet är att skapa stordriftsfördelar och
få tydligare genomslag för den politiska viljan genom att se alla verksamheter som ”ett
Region Gotland”
Regiondirektören ansvarar enligt uppdrag från regionstyrelsen för koncernstyrningen i hela
regionen. Koncernledningens uppdrag är att stödja regiondirektören i denna ledning,
styrning och samordning av Region Gotlands verksamheter.
Denna plan syftar till att tydliggöra koncernstyrningen, hur denna ska drivas och följas upp.
Koncernledningen ska under året fokusera och följa upp de koncerngemensamma
styrprocesserna inom HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet och digitalisering samt inom
vissa delar av regional utveckling.
Förutom de koncerngemensamma processerna har koncernledningen enats kring ett antal
prioriterade utvecklingsområden, områden som är definierade och beskrivna i denna plan.
Koncernledningen ska ha gemensamt fokus på dessa områden, som genomsyrar samtliga
verksamheter.
Bedömning

Regiondirektören har beslutat att godkänna denna plan utifrån det gemensamma
arbete som gjorts av koncernledningen för att säkerställa den gemensamma bilden
och inriktningen som denna plan visar.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1 Region Gotlands koncerngemensamma prioriteringar
Region Gotlands nya styrmodell och koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige 201606-20 och gäller för perioden 2016-2019.
Samtliga förvaltningar upprättar en verksamhetsplan som är kopplad till koncernstyrkortet.
Verksamhetsplanerna är ett förvaltningsövergripande dokument som syftar till att skapa en
röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och förvaltning vidare ut till avdelningar och enheter för att så småningom bli en del av ledar- och medarbetarkontrakt. På så vis knyts hela
regionen ihop - från koncernstyrkort ner till varje enskild medarbetare.
1.1.1

Verksamhetsbeskrivning

Region Gotland är en offentlig verksamhet med cirka 6 400 medarbetare, varav 250 är chefer. Verksamheten består av flera olika förvaltningar och nämnder med specifika uppdrag
som ytterst styrs av cirka 250 förtroendevalda. Region Gotland är primärkommun, landsting och region. För att genomföra uppdragen har vi valt att organisera verksamheten i
nämnder och förvaltningar utifrån specifika sakområden.
Koncernledningen består av förvaltningscheferna samt direktörerna inom de koncerngemensamma områdena HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet och digitalisering samt regional utveckling.
1.2

Övergripande beskrivning av koncernledningens uppdrag

Sedan ett antal år tillbaka har begreppet koncernstyrning använts för att beskriva att det
finns betydande fördelar med att styra och samordna områden av gemensam karaktär. Syftet är att skapa stordriftsfördelar och få tydligare genomslag för den politiska viljan genom
att se oss som ”ett Region Gotland”
Regiondirektören ansvarar enligt uppdrag från regionstyrelsen för koncernstyrningen i hela
regionen. Koncernledningens uppdrag är att stödja regiondirektören i denna ledning, styrning och samordning av Region Gotlands verksamheter.
Denna plan syftar till att tydliggöra koncernstyrningen, hur denna ska drivas och följas upp.
Koncernledningen ska under året fokusera och följa upp de koncerngemensamma styrprocesserna inom HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet och digitalisering samt inom vissa
delar av regional utveckling.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Styrprocessägare med ansvar för koncernstyrning inom respektive område ansvarar också
för stöd- och serviceprocesser inom regionstyrelseförvaltningen. Inriktningen är att regionstyrelsen behandlar både den koncerngemensamma planen så väl som regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan vid samma tillfälle, eftersom de är beroende av varandra.
Förutom de koncerngemensamma processerna har koncernledningen enats kring ett antal
prioriterade utvecklingsområden, områden som är definierade och beskrivna i denna plan.
Koncernledningen ska ha gemensamt fokus på dessa områden, som genomsyrar samtliga
verksamheter.
Det är regiondirektören som beslutar om denna plan och den fastställs av regionstyrelsen.
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1.3

Koncernstyrning

1.3.1

Allmänt om koncernstyrning

Samtliga förvaltningar och helägda dotterbolag är en del av koncernen Region Gotland.
Koncernbegreppet används för att beskriva att det finns förvaltningar med ett tydligt ansvar för respektive sakområde, till exempel skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Utöver förvaltningarnas specifika sakområdesansvar så finns det fem gemensamma områden
som styrs och utvecklas av respektive styrprocessägare.
Regiondirektören har valt att samla ansvarig för förvaltningar och styrprocesser i det gemensamma forumet koncernledningen.
1.3.2

Områden för koncernstyrning och koncernsamordning

•

Ekonomi – leds av ekonomidirektören Åsa Högberg

•

HR – leds av HR-direktören Lotta Israelsson

•

Kommunikation – leds av kommunikationsdirektören Ulrika Holm

•

Kvalitet och digitalisering – leds av kvalitetsdirektören Anders Granvald

•

Regional utveckling – leds av regionala utvecklingsdirektören Stefan Persson

Region Gotland har idag fem områden för koncernstyrning, vilka arbetar med hela regionen som fokus och arbetsfält. Dessa koncerngemensamma styrprocesser är;

1.4
1.4.1

Nulägesbeskrivning
Internt

Region Gotland har ansvar som kommun, landsting och region vilket innebär komplexa
och omfattande verksamheter med ett jämförelsevis stort utbud. Regionen som helhet står
inför utmaningen att i framtiden leverera mer till fler till lägre kostnad samt säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.
En utmaning är att de som idag är chefer och ledare inom regionen ansvarar och leder
stora arbetsgrupper och administrationen är omfattande. Bilden är att det generellt finns en
osäkerhet i verksamheterna, vilket resulterar i att beslut delegeras uppåt och tar därmed tid.
Upplevelsen är att koncernstyrningen inte får fullt genomslag, vilket skapar svårighet i ett
enhetligt styrande. Regionen saknar helhetstänk och en gemensam organisationskultur.
1.4.2

Externt

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Upplevelsen är att det hos allmänheten finns ett allmänt bristande förtroende för Region
Gotland. Förväntansnivån bland boende, besökare och företagare kring den offentliga servicen är hög, i vissa fall högre än vad verksamheterna kan klara av att leverera. Ökad digitalisering kan innebära större möjlighet att vara tillgänglig och att klara servicenivåerna.
Service i form av tillgänglighet gentemot medborgarna upplevs som ojämn och digitaliseringen behöver skyndas på. Kvaliteten i den gotländska regionala servicen är i många fall i
nivå med riket eller högre och de som använder eller är i behov av servicen upplever den
som god.
Demografin i kombination med ökad urbanisering, fler äldre samt ökade flyktingströmmar
ställer andra och större krav på den offentliga servicen. Det framtida konjunkturläget för

4 (15)

Region Gotland
Koncernledningen

Koncernstyrning och gemensamma prioriteringar

Gotland i kombination med de demografiska förändringarna innebär sannolikt lägre skattekraft.
Det har under några år nu gått bra för Gotland, vilket är en styrka. Men det kan bli ett hot
på sikt om detta leder till att utvecklingen inte håller samma takt som nu.

2

Mål

2.1

Region Gotland målbild 2020

Grunden i den gemensamma styrmodellen är de visionsmål som är definierade i Vision
Gotland 2025 som gäller för hela Gotland i ett samhällsperspektiv.
När det gäller förflyttningen och utvecklingen av vår interna organisation så har koncernledningen i ansvar att beskriva detta och utgå ifrån de mål som finns beskrivna i koncernstyrkortet.
Så här är det önskade läget utifrån styrkortet i Region Gotlands tjänstemannaorganisation
vid ingången av år 2020.
•

Ekonomi - Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter
samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vilket betyder att våra budgetar är realistiska och vi klarar våra uppdrag inklusive verksamhetsutveckling
med god marginal. Det finns budgeterat satsningar inom kompetensutveckling, arbetsmiljö och utveckling.
•

Medarbetare och ledare - För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens
kompetens-försörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att
stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.

Vilket betyder att vi har konkurrenskraftiga löner, våra verksamheter kan hantera/möta en större rörlighet på arbetsmarknaden, eftersom vi har ett ledarskap som klarar av ständig förändring.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

•

Kvalitet – I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och
upplevs, vilket kan vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att
identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och
förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt
och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.

Vilket betyder att upplevelsen av kvalitet och tillgänglighet är god, vi känner våra brukare och vet vilka
förväntningar som finns.
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2.2

Koncernstyrning och gemensamma prioriteringar

Allmänt om målen i koncernstyrkortet

Koncernledningen ansvarar direkt och indirekt för mål från olika nivåer i styrkedjan. Nedan beskrivs vilka övergripande mål gruppen har att förhålla sig till på regionövergripande
nivå och utifrån den politiska styrningen, samt de prioriterade utvecklingsområdena som
gruppen identifierat.
2.2.1

Koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla regionens verksamheter. Koncernstyrkortet innehåller sex målområden fördelat på perspektiven samhälle och verksamhet.
Målområden under samhällsperspektivet är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Målområden under verksamhetsperspektivet är kvalitet, medarbetare och
ekonomi.
För varje målområde i koncernstyrkortet
finns det underliggande mål.
Koncernledningen ska i sina respektive uppdrag som förvaltningschefer och styrprocessägare arbeta för att de regiongemensamma
målen uppnås.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

I ansvaret att ingå koncernledningen finns,
förutom det ansvaret som kommer från den
egna verksamheten (förvaltning), framförallt
ansvaret att arbeta för att Region Gotland
som helhet bidrar till att de uppsatta målen
nås.
Utifrån nulägesbeskrivningen finns det områden som ska prioriteras.
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3 Strategier
Koncernledningen kommer att arbeta med följande strategier för att nå uppsatta mål och
för att lyckas med de prioriterade utvecklingsområdena;

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Vi ska;
•

Utveckla vårt ”utifrånperspektiv” och bättre förstå vilka vi finns till för genom att
alltid tänka utifrån och in samt ta in synpunkter från berörda medborgare och externa intressenter – kundens fokus

•

Bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet och ge förtroende till
våra ledare och medarbetare samt skapa utvecklingsmöjligheter – attraktiv arbetsgivare

•

Se helheten före delarna genom att tänka förvaltningsövergripande när vi fattar beslut och driver utvecklingsinitiativ - helheten

•

Skapa hållbara ekonomiska förutsättningar genom att respektera beslutade ekonomiska ramar, vara kostnadseffektiva samt alltid tänka på att vi är en offentlig finansierad verksamhet – ekonomisk hushållning

•

Skapa ett givande samarbete över gränserna i stora och små frågor genom att involvera våra förtroendevalda, våra arbetstagarorganisationer samt kollegor i förvaltningar och styrprocesser – gränsöverskridande samarbete
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4 Prioriterade utvecklingsområden
Koncernledningens prioriterade utvecklingsområden ska vara sådana som sträcker sig över
hela regionen och berör och involverar samtliga förvaltningar. Det ska också vara områden
som medarbetare i tjänstemannaledet har rådighet över, där tjänstemännen äger ”huret”
och de förtroendevalda genom beslutad ny styrmodell och koncernstyrkortets mål förväntar sig att verksamheterna ska agera.
4.1

Definition av ett prioriterat område för koncernledningen

Ett prioriterat område kännetecknas av att det skapar ett betydande mervärde för hela organisationen. Ett område som Region Gotland behöver utveckla i syfte att öka måluppfyllelsen utifrån analys av resultat och tidigare nämnd omvärldsanalys.
Utifrån koncernstyrkortets mål samt en nulägesanalys har följande områden beslutats som
prioriterade utvecklingsområden för 2017;
•

Digitalisering

•

Service

•

Styrning

•

Kompetensförsörjning

4.1.1

Digitalisering

Digitalisering är ett begrepp som idag finns prioriterat i många olika verksamheter, såväl
privata som offentliga. Teknikutveckling och ändrade beteenden hos brukare och medborgare ställer krav på tillgänglighet och service. Digitalisering är också en förutsättning för att
kunna effektivisera verksamheterna, men även för att underlätta och förenkla för medarbetarna.
Internt inom organisationen pågår flera olika initiativ som syftar till att utveckla digitala
tjänster och ställa om verksamheter utifrån medborgarnas och brukarnas behov och krav. I
arbetet med digitalisering är även förändring av arbetssätt en viktig del för att lyckas. Målet
är inte att göra mer, utan hur kan det som görs idag göras digitalt. Fokus ska vara på vad
som är bäst för medborgarna, inte bara vad som är bra för verksamheten.
Nuläge

Området upplevs som splittrat, ineffektivt med stor förbättringspotential. Det finns en stor
efterfrågan och förväntan från både medborgare och medarbetare.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Önskat läge

Effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet med fler e-tjänster och färre system än idag.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet med ett aktivt förhållningssätt. Målet är att bli årets it- och/eller kvalitetskommun 2020.
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Service

I koncernledningens analys av området service identifierades två faktorer som påverkar
upplevelsen av Region Gotlands service - tillgänglighet och bemötande. Upplevelsen av
regionens service påverkas genom alla de möten och dagliga kontakter som sker med och
inom Region Gotlands olika verksamheter.
Upplevelsen av regionens service startar många gånger i den samordnade integrerade kundtjänst som består av regionupplysningen tillsammans med övriga utpekade kundtjänstfunktioner inom regionens förvaltningar. En hel del ärenden klaras ut i första linjens kundtjänst,
men ofta behöver ärenden också tas emot och handläggas av specialister i nästa led.
Upplevelsen påverkas även av intrycket man får av hemsida, via sociala medier och e-tjänster och hur tillgänglig man uppfattar att övriga delar av organisationen är, exempelvis möjligheten att nå chefer och politiker, via kanaler som e-post, telefon och besök.
Den påverkas dessutom av den fysiska mottagningsmiljön i reception och andra kundmottagningsplatser.
För långsiktiga och bestående förändringar krävs andra utvecklingsinsatser inom flera områden. Hur regionens eget intranät fungerar och hur olika it-system stödjer informationsförsörjningen är också viktiga led i kedjan för att kunna ge rätt information och kvalitativa
svar.
Utvecklingen av det här området handlar ytterst om beteende inom organisationen - den
interna kulturen där ledarskapet är vägledande.
Nuläge

Resultat i regionens årliga servicemätning via telefon och e-post och även Insiktsmätningen
bekräftar att det finns ett utvecklingsbehov kopplat till kunders/besökares upplevelser av
regionens tillgänglighet och bemötande. Även medborgarundersökningen och den årliga
mätningen av företagsklimatet förstärker det intrycket.
När det gäller det som ingår i den integrerade kundtjänsten där reception, regionupplysning/växel, kundtjänstfunktionen för teknikförvaltningen och även flera andra mottagningsfunktioner ingår, är erbjudandet mot omvärlden idag otydligt.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Effektiv tillgång till information även internt är viktigt för att kunna ge service i varje möte.
En viktig förutsättning är att de olika verksamhetssystem som finns för informationsförsörjning fungerar effektivt och är tillgängliga för regionens medarbetare. Intranätet är en
central ingång till övriga system. Projektet att utveckla ett nytt intranät inleds under våren
2017. Intranätet är också en plats där organisationskultur och de värderingar som gäller
kommer att ta sig uttryck.
Men intranätet är bara ett led i den interna informationsförsörjningskedjan. För att behovet
ska tillgodoses så måste krav och avgränsningar till andra system, exempelvis till de dokumenthanteringssystem och ärendehanteringssystem som det finns flera av, tydliggöras. Det
är också viktigt att utbildningsbehov och support för de olika systemen finns att tillgå.
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Önskat läge

Ett starkt förtroende för Region Gotland med trygga handläggare där vi har fokus på verksamheten och gör skillnad i vardagen. Erbjudandet mot kund är tydligt och tillgängligheten
är god.
4.1.3

Styrning

Det finns uttalade ambitioner att få till koncernstyrning i många olika frågor. Det är framför allt inom de fem övergripande områdena som koncernstyrning är viktig, dessa är HR,
ekonomi, kommunikation, regional utveckling samt kvalitet och digitalisering. För att lyckas
nå de mål som definierats i den nya styrmodellen så krävs att styrningen av hela Region
Gotland är tydlig, transparent och effektiv.
Nuläge

Otydlig koncernstyrning ökar risken för kortsiktiga beslut. Osäkert ledarskap ökar risken
för suboptimering. Otydlighet i gränsdragningen mellan ansvaret för de förtroendevalda
och tjänstemännen bidrar till misstroende och att de förtroendevalda upplever att beslut
inte får genomslag.
Genomförandeplan och återrapportering efter att beslut tagits behöver förbättras. Känslan
av att vara klar kommer oftast när beslut tas eftersom beredningen ofta tar tid. Implementering och genomförande behöver få en större del av processen. Det saknas ofta konsekvensbeskrivning av besluten.
Önskat läge

Tydliggjord koncernstyrning som utgår från tydliga beslut (politik och tjänstemän), för att
skapa samsyn och att möjliggöra för verksamheterna att agera utifrån de tagna besluten.
Det finns tydliga planer för implementeringen av fattade beslut.
Långsiktiga, gemensamma och tydliga mål att driva emot, med hjälp av modiga ledare som
tar ansvar för sitt ledarskap på alla nivåer. Koncernstyrningen är en bidragande faktor för
att verksamheterna kan agera utifrån den gemensamma bilden av en samlad region. Väl förankrad och respekterad gränsdragning mellan politik och tjänstemän. Ett väl fungerande
stöd i form av ett ledningssystem bidrar till att tydliggöra styrningen.
4.1.4

Kompetensförsörjning

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Alla arbetsgivare på Gotland, såväl privata som offentliga, konkurrerar dagligen om att behålla och rekrytera medarbetare och chefer. Många arbetsgivare strävar också efter att hålla
sina medarbetare och chefer anställningsbara genom att erbjuda kompetensutveckling och
karriärmöjligheter. Kompetensförsörjning är som begrepp stort och innehåller många olika
delar. I grunden handlar det om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare dit man aktivt söker
sig och där man vill vara kvar och utvecklas.
Nuläge

Ledarskapet är en prioriterad fråga att arbeta med under året. Det är svårt att rekrytera chefer inom flera områden och det finns ingen medveten strategi för intern rörlighet eller succession. Chefernas uppdrag är omfattande med hög arbetsbelastning och en oroande trend
är ökande sjuktal. Ledarskap inom Region Gotland behöver vara hållbart över tid. Besparingskrav gör att ledare inte kan utöva ett ”gott ledarskap” utan blir mer detaljerade/kontrollerande. Ledarkontrakten är inte uppdaterade och det bidrar till uppfattningen om otydliga uppdrag.
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Chefer behöver ha tydliga och väl kända uppdrag samt förutsättningar för att kunna vara
engagerade, tydliga, inspirerande, trygga och modiga.
Löneläget är i flera delar inte konkurrenskraftigt. Flera år med låg löneutveckling har gjort
att lönerna halkat efter mot övriga marknaden. Det är nu svårt att rekrytera och behålla
medarbetare till ett antal yrkeskategorier. Besparingskrav har gått ut över löneutvecklingen
och även möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling har sparats på.
Rekryteringsutmaningen är stor. Det finns svårighet att hitta rätt medarbetare, rekrytera
dem och engagera och utveckla dem så att de vill vara kvar. Behovet av rekrytering av nya
medarbetare är så stort att många chefer använder nästan hela sin tid till rekrytering. Det är
svårt att få kompetenta sökanden och utlysningar behöver göras om, vilket tar tid.
Vid en del förvaltningars avdelningar och enheter är sjuktalen höga, med en tendens att ytterligare öka. Det finns ett stort behov att bättre kunna analysera sjuktalen och vad de består i för att kunna göra specifika satsningar för friskare arbetsplatser.
Regionen saknar en gemensam kultur som visar att på ett Region Gotland. Uppfattningen
är att organisationskulturen är svag och att arbetsgivarvarumärket kan stärkas inom flera
områden.
Det finns tre värdeord, men ingen gemensamt uttalad definition eller hållning kring hur
dessa ska levas. Samarbeten mellan enheter/avdelningar och förvaltningar kan förbättras.
Det finns få kanaler för att berätta om våra framgångar, att vara stolta över oss själva och
varandra. I dagsläget är det många medarbetare som inte vill rekommendera andra att börja
arbeta i regionen.
Önskat läge

Regionen är en arbetsplats som man aktivt söker sig till. Man är stolt över att jobba här och
vi är bra på att visa upp alla våra olika arbetsuppgifter.
Vi använder rätt kompetens på rätt plats. Vi har nya och förändrade yrkesroller, samarbetar
och delar på specialistkompetens samt erbjuder utbildningar som fyller på oerfarnas erfarenheter.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Vi har lätt att rekrytera ledare som är engagerade, tydliga, inspirerande och trygga. Vi arbetar aktivt med den interna chefsförsörjningen. Cheferna har tydliga och väl kända uppdrag,
känner sig trygga och vågar vara modiga. Vi erbjuder marknadsmässiga löner vilket bidrar
till att vi kan attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Vi har en gemensam kultur där våra värdeord är väl definierade och vi vet vilka beteenden
som är framgångsrika och det genomsyrar organisationen. Vi agerar som en arbetsgivare
och medarbetarna känner stolthet och gemenskap oavsett var i organisationen man arbetar.
Våra medarbetare är friska och sjuktalen hålls låga eftersom regionen har gjort specifika
satsningar inom hållbar hälsa.
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5 Prioriterade aktiviteter
Prioriterade aktiviteter ska bidra till att regionen som helhet kommer ett steg närmare det
börläge som definierats kring varje prioriterat område. Aktiviteterna ska följas i koncernledningen med en ansvarig för respektive område. Det betyder att den som är utsedd som ansvarig för det prioriterade området tillsammans med regiondirektören ansvarar för att områdena/aktiviteterna tas upp i koncernledningen.
5.1

Digitalisering

Delar som påverkar hur detta område ska drivas handlar om förändrat arbetssätt (medarbetare), kommunikation för att få acceptans och styrning via ekonomi. Ansvarig är kvalitets-och digitaliseringsdirektören.
Strategi
Kundens
fokus

Områden
e-tjänsteplattform med innehåll

Aktivitet
Varje förvaltning introducerar e-tjänster
e-tjänster integreras med verksamhetssystem

5.2

Service

För att nå varaktiga förbättringar inom utvecklingsområdet service krävs även ett långsiktigt arbete med kultur, gemensamma riktlinjer, kanaler och vårt gemensamma uppdrag i
syfte att utveckla och tydliggöra förhållningssätt och erbjudanden mot vår omvärld. Ansvarig är kommunikationsdirektören.
Strategi
Kundens
fokus
Kundens
fokus

Område
Aktivitet
Utifrånperspektiv Utveckla utifrånperspektivet genom kontinuerlig analys
av omvärldsbevakningsresultat
Bemötande och tillgänglighet

Kundens
fokus

5.3

Bemötande och tillgänglighet

Stärka första linjens kundtjänstfunktion samt utveckla
funktionens serviceriktlinjer

Förnya servicepolicy för kontinuerligt kvalitets- och
utvecklingsarbete

Styrning

En effektiv koncernstyrning förväntas bidra med bättre genomslag av fattade beslut och
mer lika agerande inom vissa områden i organisationen. Koncernstyrning är en motor i en
förbättrad styrning. Ansvarig är ekonomidirektören.
Strategi
Helheten

Områden
Aktivitet
Koncernstyrning Återkoppling, konsekvensbeskrivning och analys av
fattade beslut i regionfullmäktige

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Tydligare plan för implementering av fattade beslut
Lyfta kompetensen bland chefer och ledare avseende
styrning/koncernstyrning av stora organisationer
Grupputvecklingsinsats kring gemensamma värderingar som styr agerande ska genomföras
Stimulerande insatser genom att tydliggöra önskvärt
förhållningssätt genom t ex lönekriterier och kompetensutveckling
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5.4

Kompetensförsörjning

För att lyckas med de framtida utmaningarna att leverera det förväntade serviceutbudet,
krävs rätt kompetens. Rätt kompetens kräver en attraktiv arbetsgivare. För att komma dit
föreslås följande aktiviteter. Ansvarig är HR-direktören.
Strategi
Attraktiv
arbetsgivare
Attraktiv
arbetsgivare

Område
Ledarskap

Aktivitet
Se över administrativt stöd kring chefer – påverkan av
utbud och utbudsminskningar

Lönebildning

Skapa utrymme i respektive förvaltnings budget att
justera löneglidningen

Attraktiv
arbetsgivare

Organisationskultur/
stolthet

Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna – starta i
koncernledningen

Attraktiv
arbetsgivare

Sjuktal

Följa sjuktal och analysera orsakerna, identifiera
aktiviteter som kan sänka det och genomföra
de förändringar som krävs

Rekrytering

Gemensam kompetensförsörjningsplan

Attraktiv
arbetsgivare

5.5

Övriga områden

Utveckling av koncernledningen 2017

o
o
o
o
o
o
o

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

6

Juridisk kompetens inom ex förvaltningsrätt
Ekonomisk kompetens inom ekonomistyrning
Koncernstyrning och ledarskap i samarbete med UUCG
Omvärldsanalysera, exempelvis möta andra koncernledningsgrupper
Utveckling av koncernledningen som grupp
Mediaträning och kommunikation, mediapolicy
Coacha varandra – kollegialt lärande

Ekonomi
Resultaträkning 2016 och
budget 2017 (mnkr)
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Resultat 2016

Budget 2017

-4 396
-237
-4 633

-4 607
-235
-4 842

Skatteintäkter, utjämningsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4 708
23
-16

4 901
7
-39

Årets resultat

82

27

7 Medarbetare
Denna den ska kompletteras när alla siffror är klara.
Medarbetare

2016

2017

Sjuktal
Personalomsättning
Antal medarbetare…
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8 Uppföljningsprocessen
Planen för koncernstyrning och prioriterade områden ligger till grund för koncernledningens arbete under 2017. Den följs upp efter varje delår vid koncernledningens möten.

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Grunden för regionens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess beskrivs i nedan
bild.
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Bilaga – RSF:s aktiviteter
•

Digitalisering

Strategi

Helheten

Aktivitet

Ansvariga

Papperslös nämndhantering

Systemförvaltare W3D3

Inför DocPoint inom hela regionen

Systemförvaltare
Docpoint

Inför e-arkiv

Systemförvaltare och
KoD

Helheten

Effektivare arbetssätt

Automatisering av anställningsprocessen

Systemförvaltare och
KoD

Kundens
fokus
Kundens
fokus

Utbyggnad öppna nät

Internettillgång i alla regionens lokaler
utan inloggning
Utveckla säg vad du tycker till en medborgardialog

KoD

•

Medborgardialog

Kommunikation

Aktivitetsplan avd

Service

Strategi

Område

Aktivitet

Ansvarig

Helheten

Interna och externa
serviceytor

Utveckla ett nytt intranät

Kommunikationsdirektör

Kundens
fokus

Interna och externa
serviceytor

Utveckla en responsiv hemsida

Kommunikationsdirektör

Utveckla ny e-tjänstplattform med nya
e-tjänster Se under digitalisering

KoD-direktör

Helheten

Informationsförvaltningsprocess och
systemkrav

Införa dokumenthanteringssystem och
e-arkiv Se under digitalisering

KoD-direktör

Kundens
fokus

Företagare

Utveckla området service mot
företagare inom ramen för

Regional utvecklingsdirektör

Förenkla helt enkelt

Aktivitetsplan avd

•

Kompetensförsörjning

Strategi

Attraktiv
arbetsgivare

Ärendenr RS RS 2017/344 Datum 2017-04-06

Områden

Dokumenthantering

Område

Aktivitet

Ansvarig

Rekrytering

Ta med uppdraget att identifiera vidareutbildning inom bristyrken i kompetensförsörjningsplanen

HR-direktör

Organisationskultur/stolthet

Utveckla/fortsätta med Chefsforum, använda detta forum för kulturbyggande

Regiondirektör med
HR-direktör

Aktivitetsplan avd
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/866
29 mars 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Svar på remiss rörande utredningen om framtida kulturoch fritidsverksamhet i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att anta Regionstyrelseförvaltningens yttrande rörande
utredningen om framtida kultur och fritidsverksamhet i Region Gotland som sitt
eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland”, i den delen som avser organisationsförändringen, till samtliga
nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att särskilt utreda förslagets
konsekvenser för förvaltningens egen verksamhet samt se över alternativ kring
kommande förvaltningsintern organisation.
Den sammanfattade bedömningen är att det finns positiva fördelar med att föra
ansvaret för regional och kommunal kultur närmare ansvaret för regional utveckling
och frågor som folkhälsa, näringslivsklimat, attraktionskraft och tillväxt.
Bedömningen görs också att det finns möjlighet till positiva synergier med övrig
verksamhet i förvaltningen.
För att kunna hantera det ansvar som föreslås i utredning gör förvaltningen
bedömningen att nuvarande bemanning måste förstärkas med resurser kring såväl
kompetensområdet som stabsresurser och kansliresurser.
Ärendebeskrivning

Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens
verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
Regionstyrelseförvaltningen har idag ett samlat ansvar för de regionala
utvecklingsfrågorna och förvaltningen ser en möjlig fördel med att till dessa frågor
också lägga det regionala och primärkommunala kulturperspektivet samt de
strategiska fritidsfrågorna. Det finns positiva fördelar av att föra samman kultur och
idrott med frågor som folkhälsa, näringslivsfrågor, attraktionskraft och tillväxt. På det
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sättet kan kulturen också bli en naturlig del av den framtida regionala
utvecklingsstrategin, RUS.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för perspektiven styrning, stöd och service och
det finns möjligheter att hitta synergier med andra redan befintliga ansvarsområden
inom förvaltningen. Regional utveckling bedöms mest värdeskapande för de
strategiska kulturfrågorna men andra kopplingar kan finnas mellan tex bibliotek,
regionarkiv och medborgarservice.
För att kompetensmässigt kunna hantera kulturfrågorna på ett bra sätt behövs en
funktion som har ett djupt kunnande i de aktuella frågorna och som fyller rollen av
regional kulturchef/strategiskt ansvarig i relation till Kulturrådet. En sådan roll kan
komplettera övriga strateger inom regionstyrelseförvaltningens avdelning Regional
utveckling.
Utredningen föreslår att verksamhet flyttas över till regionstyrelseförvaltningen men
att resurser för ledning, styrning och planering avvecklas. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att dessa ansvar inte ryms inom ramen för nuvarande
bemanning i förvaltningen. Detta gäller för såväl de strategiska kulturfrågorna som
motsvarande fritidsfrågor.
En rad besparingar lämnas till mottagande organisation att realisera.
Regionstyrelseförvaltningen har redan idag ett krav på kostnadssänkningar
motsvarande 56 mnkr för perioden 2017-2019. Att föra över verksamhet som
medför ytterligare krav skulle medföra svårigheter att genomföra planerade och
tillkommande besparingar utan stora konsekvenser för leverans enligt
regionstyrelsens förväntningar.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att ytterligare utredningsarbete
kommer att krävas innan beslut kan fattas kring en förändrad bidragshantering. En
sådan översyn kräver utredningsresurser vilket idag inte ryms inom förvaltningens
befintliga resurser.
Den verksamhet som idag hanteras inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningen
och som föreslås lyftas över till regionstyrelseförvaltningen är utåtriktad och medial.
Inom regionstyrelseförvaltningen finns planering för en kommunikatör på 50% och
förvaltningen ser inte att denna resurs också klara av att hantera alla de
kommunikationsfrågor som behöver hanteras kopplade till det ev nya uppdraget.
Regionstyrelseförvaltningen har idag ett kansli som hanterar ärendeberedningsprocess och mötesplanering för regionstyrelse och regionfullmäktige. Kansliet
bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att klara av dagens krav på leverans och
digitalisering och att utan förstärkning ta över all den nämndhantering som idag
bedrivs inom kultur- och fritidsförvaltningen ses inte som möjligt.
Att avveckla en verksamhet och att införliva den i annan verksamhet kräver
administrativa insatser som behöver tas höjd för i en ev förändring. Kultur och
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fritidsförvaltningen kommer att behöva följas upp som förvaltning för hela 2017
vilket kräver resurser under perioden för uppföljning och bokslutsarbetet 2017/2018.

Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning ?
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att inga nya politiska forum skall
etableras efter en förändring utan att regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott är ansvariga.
Avgörande är att kompetensen att hantera de nya ansvarsområdena byggs upp i dessa
grupper. De nya frågorna kommer också kräva en utveckling av arbetssätt.
Skall ev nya grupperingar bildas ger detta kostnader utöver befintliga och minskar i så
fall möjliga besparingar beräknade i utredningen.
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Att förändra verksamhet och arbetssätt tar tid. Det handlar om omställningsarbete,
uppsägningstider, facklig samverkan, förankringsarbete samt omläggning i system.
Förändringen föreslagen i utredningen behöver förankring för att ge tänkta effekter
på såväl kort som lång sikt.
Att förändra en organisation vid annan tidpunkt än årsskifte försvårar i planering och
uppföljning och ger också administrativt merarbete som i så fall måste resurssättas.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna
enligt förslaget?
• Budget- och skuldrådgivningen hanteras redan idag rent operativt inom
regionstyrelseförvaltningen och förvaltningen kan fortsätta att driva den under eget
ansvar. Arbetet förutsätter att ekonomiska ramar följer med uppdraget.
• De strategiska utvecklingsfrågorna kring fritid och föreningsliv, föreningsbidrag
samt rådgivning till föreningar kan knytas till regional utveckling. Dock finns inte
utrymme att göra detta inom ordinarie ram utan resurstillskott kommer att krävas.
• Biblioteksavdelningen kan hanteras inom förvaltningens uppdrag men en framtida
organisatorisk hemvist skulle behöva ytterligare utredning för att ge bästa
förutsättningar för såväl biblioteken som övrig förvaltnings verksamhet.
• Kultursamverkansmodellen, de regionala kulturinstitutionerna Gotlands
Länsbibliotek, Film på Gotland och 0,5 danskonsulent förs, tillsammans med de
primärkommunala kulturfrågorna, till avdelningen för regional utveckling. Detta för
att skapa en tydlig koppling till övrig regional utveckling. Dock finns inte utrymme
att göra detta inom ordinarie ram utan resurstillskott kommer att krävas.
Regionstyrelseförvaltningen har bara funnits som förvaltning sedan första januari
2017. Detta innebär att förvaltningen fortfarande är i ett uppbyggnadsskede.
Utvecklingsarbete pågår för att förändra såväl struktur som kultur. Detta kräver
resurser för ledning, planering, internkommunikation, uppföljning, osv. Till stöd
finns en stab och ett kansli. Med lagda besparingskrav blir det omöjligt att inom ram
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också hantera alla de frågor som skulle lyftas över med besluten ovan. Förvaltningen
ser det som nödvändigt att i så fall också få resursförstärkning inom stab och kansli.

Övriga inspel och synpunkter
Utredningen ger en betydligt mer omfattande beskrivning av kulturområdet än av
fritids- och ungdomsfrågorna. Förvaltningen gör bedömningen att dessa frågor
behöver genomlysas tydligare inför ett eventuellt beslut.
Utredningen föreslår att del av effektivisering kan göras genom att minska behovet
av lokaler. Region Gotland hyr hela Visborg och så länge ingen annan verksamhet
kan ta över lokaler kvarstår regionens kostnad även om det belastar någon annan
verksamhet.
I utredningen läggs förslag att föreningslivet kan komma att ta över ansvaret för
ungdomsgårdar. Innan detta görs bör en tydlig analys göras av hur avtal och
uppföljning ska göras för att regionstyrelsen ska kunna ge förutsättningar och följa
upp att verksamheten drivs med grund i aktuell evidens och bästa tillgängliga
kunskap. I analysen behöver även utredas hur former ska säkras för den
koncernövergripande samverkan som under flera år byggts upp i BarnSam och
Regional Samverkan- och Stöd Struktur. Likaså hur fortsatt samverkan sker på
regionövergripande nivå, exempelvis inom Tryggare Gotland.
Med en förflyttning av verksamhet görs också en förflyttning av systemansvar för ITsystem vilket ställer krav på resurser för detta i de nya förvaltningarna.
Bedömning

Detta svar visar regionstyrelseförvaltningens bedömning av möjligheten att som
förvaltning ta emot nya verksamheter och ansvarsområden.
Svaret ger tillsammans med övriga remissvar en grund för det samlade förslag kring
ny organisation som regionstyrelseförvaltningen har uppdrag att ta fram.
Beslutsunderlag

Remissunderlag ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”, daterad
2 februari 2017.
Remiss från Regionstyrelsen dnr RS 2016/866, daterad 2 februari 2017.

Regionstyrelseförvaltningen

Karolina Samuelsson, förvaltningschef

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
Förslag till beslut

1. En ny sektorsövergripande handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
med bred samhällsförankring upprättas och arbetet påbörjas under
sommaren 2017.
2. Inledningsvis genomförs en intressentanalys för möjliggörande av delaktighet
i planprocessen samt beskrivning av styrning, projektdirektiv, projektplan,
tidsplan och budget.
3. Frågan om budget för att säkerställa planarbetet återkommer.

Sammanfattning

En ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby behöver utvecklas för att
uppdatera och förnya vision, mål och åtgärder för världsarvsstaden genom
sektorsövergripande tillvägagångssätt, dialog och samverkan. Handlingsplanens
primära syfte är att säkerställa världsarvsvärdet för nutida och framtida generationer
enligt Världsarvskonventionens riktlinjer. Handlingsplanen är en möjlighet att lyfta
fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med spin-off-effekter
för hela Gotland. Inledningsvis genomförs en intressentanalys samt beskrivning av
styrning, direktiv, projektplan, tidsplan och budget.
Ärendebeskrivning

Sedan Hansestaden Visby upptogs på Världsarvslistan av Unesco år 1995 har två
handlingsplaner fastställts (1993 och 2003). Den senaste arbetades fram i början av
2000-talet och fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2003 (KF §
224): Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med åtgärdsplan
(KS § 256 2003-10-30).
Enligt Världsarvskonventionens riktlinjer är upprättandet av en handlingsplan
(management plan) obligatoriskt. Handlingsplanens främsta mål är att säkerställa
världsarvsvärdet (outstanding universal value) för nutida och framtida generationer.
Världsarvskonventionens riktlinjer handlar alltmer om att lyfta fram världsarvens
bevarande som en del av hållbar utveckling. Handlingsplanen är en möjlighet att lyfta
fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med spin-off effekter för
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hela Gotland. Handlingsplanen handlar till stor del om processen att skapa en
gemensam vision, mål och åtgärder för världsarvet. Processen är lika viktig som det
dokument som tas fram. Handlingsplanen ska vara väl förankrad i
samhällsplaneringen, regional utveckling, bland olika aktörer och i lokalsamhället.
Den ska även vara kopplad till andra styrdokument, lokalt, nationellt och
internationellt. För världsarvsstäder handlar det exempelvis om att följa Unescos
Rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011. Konventionens
huvudsakliga mål är att världsarvet ska skyddas, bevaras, presenteras och föras vidare
till kommande generationer.
En ny handlingsplan för Hansestaden Visby behöver utvecklas för att uppdatera och
förnya vision, mål och åtgärder för världsarvet genom ett sektorsövergripande
tillvägagångssätt som bygger på delaktighet. Den behöver även knytas samman med
andra strategier och regionala planer som Vision Gotland 2025. I den nämns att:
’Sambandet mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgång
blir alltmer tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en förändring
både internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer utgör en stor del
av det som avses med begreppet kultur’ (s.13). Vidare framhålls vikten av att utveckla
Visbys egenskaper för att stärka Gotlands attraktionskraft och att
världsarvsutmärkelsen bör användas mer aktivt i marknadsföringen av Gotland.
2003-års handlingsplan utgör en bra grund att bygga vidare på men flera områden
behöver utvecklas, som hållbar besöksstrategi, katastrofberedskap, klimatanpassning
och kommunikation. Flera av målen är fortfarande relevanta och för vissa kvarstår
uppfyllandet.
Inför arbetet med en ny handlingsplan har världsarvsvärdet förtydligats och en
obligatorisk retroaktiv beskrivning som presenterades för allmänheten vid
Världsarvsforum i Visby den 1 oktober 2016 har lämnats in till Riksantikvarieämbetet
för beslut av Unescos Världsarvskommitté 2017 (Retroactive Statement of Outstanding
Universal Value). Värdet av ringmuren och kyrkoruinerna är mer läsbart och lättare att
förstå än stadslandskapets betydelse. Att kunna förmedla kärnan i världsarvsvärdet på
ett enkelt sätt är viktigt inom såväl stadsplanering som besöksnäringen.
Handlingsplanen ska omfatta en kommunikationsplan och interpretationsplan för att
tolka och kommunicera kunskap om världsarvet till användare och besökare. I
kommunikationsplanen utvecklas idéer kring hur världsarvsstatus kan användas mer
strategiskt som en utvecklingsfaktor och attraktionskraft för boende, besökare och
näringsliv. Kulturarvet kopplas alltmer ihop med regional tillväxt och utveckling och
som en ändlig resurs som kräver varsamhet och bevarande.
Vad gäller bevarande behöver visuella samband i staden stärkas genom identifiering
och skydd av viktiga vyer och siktlinjer. Innerstadens karaktär som mångfunktionell
stadskärna behöver säkerställas för att stå emot renodling av stadskärnans funktioner
i form av boende, hotell samt säsongs- och turistinriktade aktiviteter. Förståelsen för
vikten av offentligt ägande i innerstaden behöver fördjupas i förhållande till
gentrifiering och begreppet ’levande innerstad’, särskilt då privatisering och
utflyttningen av förvaltning och offentliga verksamheter har påverkat innerstaden
som stadskärna. Vidare måste gränserna för världsarvet förtydligas och en buffertzon
definieras. Ett ställningstagande behövs om St Görans ruin, Galgbacken och
Solberga kloster ska skrivas in i världsarvet. En strategi för
kulturkonsekvensbeskrivning (heritage impact assessment) behöver utvecklas, en metod
framtagen särskilt för världsarv där all utveckling i och i anslutning till världsarvet ska
utgå ifrån och bidra positivt till världsarvsvärdet. Diskussioner behöver fördjupas
angående samtida arkitektur och tillägg inom och i anslutning till världsarvet, miljö2 (4)
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och energifrågor, klimatanpassning, mobilitet och transporter, allmänna platser,
förvaltningsfrågor och nya metoder för uppföljning (monitoring).
Skyddet av världsarvet och utvecklingen av Visby och Gotland som
besöksdestination behöver integreras och resultera i en hållbar besöksstrategi, särskilt
i.o.m. den nya kryssningskajen med utökat antal dagsbesökare utifrån perspektiven
naturresurs, kulturresurs, sociala aspekter, levande stadsmiljö och hållbar tillväxt.
Verktyg som bärkapacitet och flödesplanering är en viktig del av detta. Visby behöver
även ett särskilt besökscenter/världsarvscenter där information om världsarvet och
stadens bevarande samt utveckling kommuniceras och utgör en knytpunkt för
världsarvsorganisationen.
Katastrofberedskap är idag internationellt en viktig del av världsarvsarbetet.
Världsarvet behöver skyddas från snabba händelseförlopp såsom brand,
översvämning och storm. Behovet av att upprätta en brandskyddsstrategi fastslogs i
2003 års handlingsplan för Hansestaden Visby. Arbete kvarstår för att uppnå detta
och för att förhindra bränder i framtiden. Men det finns även andra risker att förhålla
sig till. 2007 antog Unesco en särskild strategi för riskreducering i alla världsarv och
riktlinjer har tagits fram för katastrofberedskap.
Arbetet med världsarvet i skolan behöver stärkas och lyftas in i handlingsplanen.
Projektet är ett konkret exempel på hur aktiviteter och kunskapsuppbyggande
stimulerar intresse för Visbys unika byggnadskultur och historia bland de unga. Den
pedagogiska verksamheten spelar en viktig roll för världsarvets omhändertagande i
framtiden och för världsarvets djupare betydelse. Världsarvskonventionen bygger på
en fredstanke ’att bygga fred i människors sinnen’. Genom sin internationella historia
kan Hansestaden Visby även bli en arena för inkludering av andra grupper i
samhället.
Det finns en bra grund för sektorsövergripande arbete med världsarvet för hållbar
platsutveckling i Visby. I det arbetet krävs dialog och samarbete mellan världsarvets
intressenter, internt inom Region Gotland och externt tillsammans med
partnerorganisationer och allmänheten. Världsarvsrådet har en viktig funktion i
processen kring att ta fram och implementera handlingsplanen för världsarvet genom
delaktighet. Dess roll och sammansättning är under utveckling. Världsarvsforum är
ytterligare en plattform för att skapa dialog med ett brett spektrum av aktörer i
världsarvsfrågorna och blir därmed en viktig arena för delaktighet i handlingsplanen.
Projektet ’Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby’ leds av
Världsarvssamordnaren och utformas enligt Region Gotlands projektmodell med
anpassning utifrån handlingsplanens specifika behov. Inledningsvis genomförs en
intressentanalys för möjliggörande av delaktighet i planprocessen samt kartläggning
av styrning, direktiv, projektplan, tidsplan och budget. En ny övergripande och
specifik hemsida utvecklas för världsarvet som plattform för kommunikation och
presentation av världsarvet och arbetet kring detta (jfr Bath och Regensburg).
Bedömning

En ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby upprättas för att uppfylla
Världsarvskonventionens krav. Den senaste handlingsplanen från 2003 behöver
uppdateras och kompletteras med nya områden för att säkerställa världsarvets
bevarande och fokus på hållbar utveckling. Handlingsplanen ska vara
sektorsövergripande och i arbetet involveras olika förvaltningar, huvudaktörer och
intressenter för att skapa gemensamma mål, delaktighet och förankring.
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Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv, ’världsarvskonventionen’
(UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens riktlinjer (Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention, UNESCO, 2016)
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Länsstyrelsen Gotlands län
Gotlands Museum
Världsarvsrådet
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Johan Kallum

Regionstyrelsen

Dataskyddsförordningen; Dataskyddsombud
Förslag till beslut

-

Regiondirektören inrättar en roll som dataskyddsombud för samtliga
nämnder och kommunala bolag (ägarandel mer än 50%) 1
Regiondirektören besätter befattning snarast inom befintlig ram
Ställningstagande till eventuella kostnader från 2018 hanteras i samband med
strategisk plan och budget

Bedömning är att tjänsten omfattar 100% under de två första åren.
Sammanfattning

Dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25 maj 2018. Innan dess behöver Region
Gotland genomföra ett arbete så att organisationen är anpassad för att kunna möta
upp lagstiftningens krav. En del i detta är att tillsätta ett dataskyddsombud som innan
lagen träder i kraft kan driva förändringsarbetet samt efter lagen har trätt i kraft kan
uppfylla de krav och uppdrag som stipuleras i dataskyddsförordningen av ett
dataskyddsombud.
Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen börja tillämpas.
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta
personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler
inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad.
Dataskyddsförordningen kommer att medföra stora förändringar för de som
behandlar personuppgifter och dataskyddsombudet kommer att stå i centrum för att
hantera och organisera organisationens efterlevnad.
Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat offentliga myndigheter
och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som
exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller
omfattande behandling av känsliga personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen
kan ett dataskyddsombud hantera flera offentliga myndigheter eller organ, med
hänsyn taget till deras organisationsstruktur och storlek. Region Gotland behöver
därav endast ha ett dataskyddsombud som då kan hantera samtliga nämnder och
kommunala bolag.

1

Respektive nämnd och bolag behöver besluta om att utnämna samma dataskyddsombud.
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Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i
synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan
att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39. För offentlig myndighet, skall
ombudet också ha en god kännedom om administrativa regler och rutiner i
organisationen. Personliga kvaliteter bör omfatta till exempel integritet och hög
yrkesetik; dataskyddsombudet främsta fokus skall vara att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet spelar också en viktig roll för att
främja en dataskyddskultur inom organisationen och hjälper till att genomföra viktiga
delar av dataskyddsförordningen
Bedömning

Omfattningen i tid för dataskyddsombudet styrs av omfattningen av uppdraget i
form av antalet och storleken på myndigheter och kommunala bolag som ingår.
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets personal. Tillhörigheten får dock inte påverka möjligheten
att utföra uppgifter som tillhör dataskyddsombudets på ett sätt som bryter mot
dataskyddsombudets autonoma ställning eller skapar intressekonflikter.
Dataskyddsombud kan inte ha en funktion inom organisationen som är beslutande
inom område som dataskyddsombud är granskande. Exempel på roller som skall
undvikas är, ekonomichef, chefsläkare, verksamhetschefer, HR-chef mm
Flera alternativ finns för rollen dataskyddsombud där huvudalternativen är:
1. Politisk revisorfunktion
2. Tjänsteman i respektive nämnd
3. Tjänsteman för samtliga nämnd och kommunala bolag
a. Tjänsteman anställd i Region Gotland
b. Tjänsteman från externt företag
Genom krav på delaktighet i riskanalyser och ett aktiv samverkan med de olika
förvaltningarna så blir bedömningen att rollen borde placera i
tjänstemannaorganisationen. För att säkerställa den autonoma ställning och minimera
risken för intressekonflikter så bör rollen likt, informationssäkerhet rollen, tilldelas
och lyda direkt under Region direktören. Det borgar också för att man säkerställer en
god kontakt med respektive nämnd vilka ytterst ansvarar för att
dataskyddsförordningen efterlevs. Valet mellan om rollen skall tilldelas en anställd i
Region Gotland eller köpas in externt är valfritt. Den bedömda arbetsinsatsen under
det kommande två åren är beräknas till 100% vilket gör att vinsterna med en extern
minskar. På sikt, om rollens omfattning minska kan det finnas fördelar med att anlita
externa resurser. Region Gotland står inför ett omfattande arbetet för att anpassas sig
till den kommande lagstiftningen. Det är då önskvärt att ett dataskyddsombud
snarast kan tillträda för att driva förändringen innan lagstiftningen träder i kraft.
Beslutsunderlag
Delrapport Dataskyddsförordningen, Dataskyddsombud

Peter Lindvall
regiondirektör
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Dataskyddsombud
(Data Protection Officers, DPO)
Inledning
Detta dokument är i första hand ett underlag för att orientera sig och kravställa
rollen som dataskyddsombud. Ytterligare bearbetning, tolkning och
komplettering utifrån dataskyddsförordningen kan vara nödvändig i och med
tillsättning av dataskyddsombud
Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen börja tillämpas.
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta
personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att skapa enhetliga
dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela
unionens inre marknad. Den ger moderniserat, ansvarsbaserad ram för
efterlevnad av dataskydd i Europa. Dataskyddsförordningen kommer att
medföra stora förändringar för de som behandlar personuppgifter och
dataskyddsombudet kommer att stå i centrum för att hantera och organisera
organisationens efterlevnad.

Roller
I och med den nya förordningen så tillkommer nya roller och andra roller
förändras. Detta avsnitt beskriver roller och i förekommande fall vad som
skiljer dem från tidigare.
Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel
aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar
personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska
behandlas och vad uppgifterna ska användas till. För Region Gotland
motsvarar detta respektive nämnd.
Personuppgiftsbiträdet

Denna roll finns idag, men i den nya dataskyddsförordningen förändras denna
roll något. Den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning kommer, i likhet med vad som gäller idag, att
vara personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer att få nya
skyldigheter och ett betydligt utökat eget ansvar för
personuppgiftsbehandlingen. I ett flertal situationer kommer även
personuppgiftsbiträden att omfattas av samma skyldigheter som gäller för
personuppgiftsansvariga. Detta får stora konsekvenser framförallt för våra
externa leverantörer och utförare.
Dataskyddsombud

Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat offentliga
myndigheter och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld
behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av

Ledningskontoret
Region Gotland

3 (11)

registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga
personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen kan ett dataskyddsombud
hantera flera offentliga myndigheter eller organ, med hänsyn taget till deras
organisationsstruktur och storlek. Region Gotland behöver därav endast ha ett
dataskyddsombud som då kan hantera samtliga nämnder.
(Minnesplats: vad gäller för kommunala bolag, fördelar och nackdelar med
samordnad tjänst.)
Samarbeta med tillsynsmyndigheten

Region Gotland har en uttrycklig skyldighet att på begäran samarbeta med
tillsynsmyndigheten, i Sverige blir den myndigheten Datainspektionen.

Beskrivning av DPO/DSO
I den engelska texten beskrivs Data Protection Officer (DPO) en svensk
översättning verkar bli Dataskyddsombud, DSO. Betänk dock att engelskans
ord, Officer, har en mer beslutande karaktär än svenskans normala tolkning av
ordet ombud.
Förutsättningar för DSO (artikel 38)

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska
säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid
deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.
2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja
dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39
genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa
uppgifter samt tillgång till personuppgifter och
behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.
3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska
säkerställa att dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som
gäller utförandet av dessa uppgifter. Personen får inte avsättas eller bli
föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter.
Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta
förvaltningsnivå. Här kan särskilt poängteras Dataskyddsombudets
oberoende ställning inom organisationen ungefär som en revisor.
4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla
frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet
av dennes rättigheter enligt denna förordning.
5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina
uppgifter, vara bundet av sekretess1 eller konfidentialitet i enlighet med
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska se till att
sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.

1

Med sekretess bedöms det för Region Gotland innebära enligt OSL (Offentlighets- och sekretesslagen)
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Det är viktigt att dataskyddsombudet är involverad så tidigt som möjligt i alla
frågor som rör personuppgiftsskydd. När det gäller att bedöma
dataskyddskonsekvens ger dataskyddsförordningen uttryckligen vägledning i en
tidig medverkan av dataskyddsombudet och anger att personuppgiftsansvarige
eller personuppgiftsbiträdet ska rådfråga dataskyddsombudet när det skall
utföras en riskbedömning. Att säkerställa att dataskyddsombudet informeras
och konsulteras tidigt kommer att underlätta möjligheten att följa
dataskyddsförordningen. Dessutom är det viktigt att dataskyddsombud ses
som en diskussionspartner inom organisationen och att personen är en del i
relevanta arbetsgrupper som arbetar med databehandling inom organisationen.
Därför bör organisationen till exempel se till att:
- Dataskyddsombudet uppmanas att delta regelbundet i möten med
ledningen eller mellanledningen.
- Dataskyddsombudets närvaro rekommenderas där beslut med
konsekvenser för dataskydd är tagen. All relevant information måste
föras vidare till dataskyddsombudet i tid för att låta honom eller henne
att ge adekvat rådgivning.
- Yttrandet från dataskyddsombudet måste alltid tillmätas betydelse. I
händelse av oenighet, rekommenderas som god praxis, att
dokumentera skälen för att inte följa skyddsdataskyddsombudets råd.
- Dataskyddsombudet ska omedelbart rådfrågas på en gång om
dataintrång eller annan händelse har inträffat
Uppgifter (artikel 39)

Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:
a. Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter
om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens
eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.
b. Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens
eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för
skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till
och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande
granskning.
c. Att på begäran ge råd vad gäller riskbedömningen avseende dataskydd
och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
d. Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e. Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36,
och vid behov samråda i alla andra frågor.
Kravprofil

Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och,
i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt
förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39. För offentlig
myndighet, skall ombudet också ha en god kännedom om administrativa regler
och rutiner i organisationen.
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Kompetens

Kompetens som krävs är inte strikt definierat men den måste stå i proportion
till känsligheten, komplexitet och mängden information som organisationen
hanterar. Dataskyddsombudets skall av den anledningen väljas med omsorg
och med vederbörlig hänsyn till dataskyddsfrågor som uppkommer inom
organisationen.
Personliga kvaliteter bör omfatta till exempel integritet och hög yrkesetik;
dataskyddsombudet främsta fokus skall vara att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet spelar också en viktig roll för att
främja en dataskyddskultur inom organisationen och hjälper till att genomföra
viktiga delar av dataskyddsförordningen.
Ansvar och mandat

Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det
stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett
effektivt och oberoende sätt.
Artikel 38 fastställs vissa grundläggande garantier för att säkerställa att
dataskyddsombud kan utföra sina uppgifter med en tillräcklig grad av
autonomi inom sin organisation.
Speciellt mandat och processer krävs för att dataskyddsombudet "inte ta emot”
några instruktioner om utövandet av sina uppgifter. Dataskyddsombud får inte
instrueras hur man hanterar en fråga, till exempel, vilket resultat som ska
uppnås, hur man undersöker ett klagomål eller om att rådfråga
tillsynsmyndigheten. Dessutom får de inte instruera dataskyddsombud att ta en
viss ställning till ett problem relaterat till dataskyddslagstiftningen, till exempel
en viss tolkning av lagen. Autonomi för dataskyddsombud innebära dock inte
att personen har befogenhet att fatta beslut som sträcker sig utöver sina
uppgifter i enlighet med artikel 39.
Dataskyddsombud skall inte kunna bestraffas av personuppgiftsansvarig eller
processägare för att de utföra sina uppgifter. Detta skall ge ett oberoende
agerande genom att ha ett tillräckligt skydd när uppgifter utförs.
Påföljder eller sanktioner är förbjudet enligt dataskyddslagstiftningen om de
används som en följd av att dataskyddsombud utför sitt uppdrag som
dataskyddsombud. Som exempel på sanktioner, vilka kan vara direkt eller
indirekt, så finns frånvaro eller försenade befordran, avsaknad av fördelar som
andra anställda får. Det kan också vara i form av hot om sanktioner utifrån
dataskyddsombud aktiviteter. Det finns däremot inte reglerat hur och när ett
dataskyddsombud kan ersätts av en annan person.
Dataskyddsförordningen anger, bland andra uppgifter, att dataskyddsombudet
skall övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det sker genom att
dataskyddsombudet hjälper personuppgiftsansvarig eller processägare med att
övervaka att det interna arbetet överensstämmelse med denna
dataskyddsförordning.
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Som en del av dessa uppgifter för att övervaka efterlevnaden, får
dataskyddsombudet bland annat:
-

samla in information för att identifiera processaktiviteter,
analysera och kontrollera efterlevnaden av processaktiviteter, och
informera, ge råd och utfärda rekommendationer till
verksamhetsansvarig eller processägare.

Uppdraget att kontrollera efterlevnaden betyder inte att det är
dataskyddsombudet som är personligen ansvarig där det finns brister i
efterlevnad. Dataskyddsförordningen är klar över att det är den
personuppgiftsansvarige, inte dataskyddsombudet, som ansvarar för att " vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att säkerställa och kunna
visa att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordning.

Resurser

Dataskyddsombudet skall ha nödvändigt resurser för att genomföra sina
uppgifter och ha tillgång och få tillgång till personuppgifter och processerna
där personuppgifterna hanteras. Dataskyddsombudet skall också ges möjlighet
att bibehålla in expertkunskap.
-

-

Aktivt stöd för dataskyddsombudets funktion av ledningen
(styrelsenivå eller motsv.).
Tillräckligt med tid så att dataskyddsombudet kan fullgöra sina
uppgifter. Detta är särskilt viktigt när det skyddsombudet är utsed på
en deltid eller där arbetstagaren hanterar arbetet utöver sina övriga
arbetsuppgifter. Risken finnas annars att motstridiga prioriteringar
resultera i att dataskyddsombudets uppgifter försummas. Upprätta en
procentandelen av tiden för dataskyddsombudets funktion när det inte
utförs på en heltid.
Adekvat stöd i form av ekonomiska resurser (budget), infrastruktur
(lokaler, anläggningar, utrustning) och personal vid behov.
Kommunicera rollen dataskyddsombudets så att all personal känner till
att funktionen finns och dess uppdrag och mandat.
Tillgång till andra resurser så som HR, juridik, information - och ITsäkerhet, etc. så att dataskyddsombudet kan få stöd i dessa frågor.
Dataskyddsombudets bör ges möjlighet till kontinuerlig utbildning för
att hålla sig uppdaterad när det gäller utvecklingen inom sitt
område. Målet bör vara att ständigt höja expertisen på
dataskyddsombudets.

Intressekonflikter

Att det inte uppstår intressekonflikter är nära kopplat till kravet på att agera på
ett oberoende sätt. Även om dataskyddsombud får ha andra funktioner så kan
de inte ges uppgifter och skyldigheter som ger upphov till intressekonflikter.
Detta innebär i synnerhet att dataskyddsombud inte kan ha en funktion inom
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organisationen som är beslutande inom område som dataskyddsombud är
granskande. Exempel på roller som skall undvikas är, ekonomichef,
chefsläkare, verksamhetschefer, HR-chef mm
Organisatorisk placering

Dataskyddsförordningen ser dataskyddsombudet som en viktig aktör i det nya
regelverket. Det är då viktigt att inte bara uppgifterna, mandat och ansvar
definieras och tydliggörs utan också att den organisatoriska placeringen speglar
dataskyddsförordningens intentioner.
Det finns inga exakta krav på dataskyddsombudets placering men det finns
kravställningar på rollen som blir styrande.
Det finns inget hinder att rollen är en delanställning dvs. x% av en befintlig
anställning. Omfattningen skall istället styras av omfattningen av uppdraget i
form av antalet och storleken på myndigheter och företag som ingår.
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra uppgifterna på grundval av ett
tjänsteavtal. Tillhörigheten får dock inte påverka möjligheten att utföra
uppgifter som tillhör dataskyddsombudets på ett sätt som bryter mot
dataskyddsombudets autonoma ställning eller skapar intressekonflikter.
Även om dataskyddsombud får ha andra funktioner så kan de inte ges
uppgifter och skyldigheter som ger upphov till intressekonflikter. Detta innebär
i synnerhet att dataskyddsombud inte kan ha en funktion inom organisationen
som är beslutande inom område som dataskyddsombud är granskande.
Exempel på roller som skall undvikas är, ekonomichef, chefsläkare,
verksamhetschefer, HR-chef mm
Inom Region Gotland så finns det några möjliga alternativ till placering. En
autonom och övervakande roll skulle kunna bemannas via politiken alternativt
via inköp av tjänsten från privata marknaden. Den förstnämnda skulle då
kunna likna rollen som regionens revisorer har medan den sistnämnda är en
mera traditionellt inköp av en tjänst. Den andra möjligheten är att rollen
placeras i tjänstemanna organisationen. Detta antingen i en central position
eller i någon av fackförvaltningarna.
Kopplat till de uppgifter som åligger dataskyddsombudets och des
kompetensprofil så tillkommer krav som påverkar.
När det gäller kompetensen och uppdrag så sägs bl a:
- Personliga kvaliteter bör omfatta till exempel integritet och hög
yrkesetik; dataskyddsombudet främsta fokus bör vara att
organisationen följer dataskyddsförordningen.
- Dataskyddsombudet spelar också en viktig roll för att främja en
dataskyddskultur inom organisationen och hjälper till att genomföra
viktiga delar av dataskyddsförordningen.
- Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga
kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis
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-

-

-

avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses
i artikel 39.
För offentlig myndighet, skall ombudet också ha en god kännedom om
administrativa regler och rutiner i organisationen
Dataskyddsombudet uppmanas att delta regelbundet i möten med
ledningen eller mellanledningen.
Dataskyddsombudet närvaro rekommenderas där beslut med
konsekvenser för dataskydd är tagen. All relevant information måste
föras vidare till dataskyddsombudet i tid för att låta honom eller henne
att ge adekvat rådgivning.
Yttrandet från dataskyddsombudet måste alltid tillmätas betydelse. I
händelse av oenighet, rekommenderas som god praxis, att
dokumentera skälen för att inte följa skyddsdataskyddsombudets råd.
Dataskyddsombudet ska omedelbart rådfrågas en gång om dataintrång
eller annan händelse har inträffat

Lägger man sedan till delaktighet i riskanalyser och ett aktiv samverkan med de
olika förvaltningarna så blir bedömningen att rollen borde placera i
tjänstemannaorganisationen. För att säkerställa den autonoma ställning och
minimera risken för intressekonflikter så bör rollen likt, informationssäkerhet
rollen, tilldelas och lyda direkt under Region direktören. Det borgar också för
att man säkerställer en god kontakt med respektive nämnd vilka ytterst
ansvarar för att dataskyddsförordningen efterlevs.
Arbetsmetodik i organisationen

Nämnderna är ytterst personuppgiftsansvarig och informationsägare, i de flesta
förekommande fall kommer personuppgifter förekomma i verksamhetens ITsystem. Respektive nämnd bör därför tillse att Region Gotlands
systemförvaltningsmodell följs. Nämnden bör förvissa sig om och följa upp
med systemägaren så att kunskaper finns om lagstiftningen och dess
efterlevnad.
Dataskyddsombudet skall vara kontaktpunkt för medborgaren till
organisationen. Man kan tänka sig att DSO antingen förmedlar uppgifterna till
respektive systemägare som därefter självständigt utför kontakten med
medborgaren eller så får DSO en sammanställande roll av de uppgifter som
systemägaren tar fram.
För medborgaren är det en fråga om man vill få ett kuvert från varje aktuellt
system eller om det skall sammanställas till ett utskick. Utskicken kan även röra
att uppgifter i system kommit i orätta händer.
Idag har vissa nämnder utsett PuL-ombud medan andra inte har det. I en
renodlad systemförvaltningsmodell finns inget egentligt behov av egna ombud
för nämnden, eftersom systemägaren bör kunna organisera utlämnande av
information ur respektive system.
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Ekonomi

Området dataskydd är inte helt nytt, jämfört med Personuppgiftslagstifningen,
men väsentligt nya krav har tillkommit bland annat med tillsättande av
Datakyddsombud. Med nya uppgifter och befogenheter är tjänsten svår att
ekonomiskt räkna hem från tidigare arbetsuppgifter i organisationen. Om
dagens PuL-ombud tas bort uppstår ett visst ekonomiskt utrymme i
organisationen som helhet men osymmetriskt fördelat i organisationen.
Vite och tidsram

Om man inte uppfyller kraven inom Dataskyddsförordningen finns möjlighet
att utdöma vite. Med svenska mått är vitesbeloppen väl tilltagna.
Upp till 10 miljoner euro eller 2 % av globala årsomsättningen (beroende på
vad som är högst) bl.a. om
- inget dataskyddsombud
- ingen registerförteckning
- ingen konsekvensbedömning
upp till 20 miljoner euro eller 4 % av globala årsomsättningen (beroende på
vad som är högst) bl.a. om
- behandlar personuppgifter fast det inte är tillåtet
- känsliga personuppgifter fast man inte får
- inte lämnar information som krävs
Det kan förväntas att intressegrupper vill prova den nya lagstiftningen första
dagen. Det är därför av vikt att besätta tjänsten i tid så att processer är
framtagna, testade och fungerar redan före lagen blir giltig.
Avgränsning

Dataskyddsombudet är inte personligen ansvarig i fall av bristande efterlevnad
av dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gör det klart att det är
den personuppgiftsansvarig eller processansvarig som förblir ansvarig för att
följa dataskyddsförordningen och måste kunna påvisa att så görs. Om
personuppgiftsansvarig- eller processansvarig fattar beslut som är oförenliga
med dataskyddsförordningen och dataskyddsombud råd bör
dataskyddsombudet ges möjlighet att påtala sin avvikande mening för dem som
tar besluten.
I enlighet med dataskyddsförordningen, är riskanalys en uppgift för
personuppgiftsansvarig eller processägaren, inte för dataskyddsombudet.
Däremot kan dataskyddsombudet spela en mycket viktig roll i att hjälpa till.
Enligt principen ”uppgiftsskydd genom design” skall ansvariga söka rådgivning
av dataskyddsombudet när de utför en riskanalys.
Dataskyddsombudet har i sin tur skyldigheten att "ge råd på begäran” som
gäller riskanalysen och övervaka genomförandet.
Det är rekommenderat att man rådfråga dataskyddsombudet om följande
frågor:

Ledningskontoret
Region Gotland
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-

om det skall eller inte skall genomföra en riskanalys
vilken metod att användas i genomförandet
om man skall genomföra riskanalysen själv eller ta in hjälp
vilka åtgärder (inklusive tekniska och organisatoriska åtgärder) som är
lämpliga för att minska eventuella risker för de registrerades rättigheter
om en korrekt slutsatser och bedömningen av dataskyddets inverkan är
gjord och om den är i överensstämmelse med dataskyddsförordningen

Slutsatser

Det är tydligt att lagstiftningen avser att kravet på att tillsätta ett
dataskyddsombud gäller offentliga myndigheter och därmed krävs funktionen
inom Region Gotland.
Funktionen kan köpas in, tillsättas så som övriga revisorer eller skapas som en
tjänsteman inom organisationen. Då funktionen skall ha god kännedom om
organisationen samt kunna vara delaktig i möten som rör persondata, så är det
lämpligt att funktionen bemannas av en tjänsteman inom Region Gotland.
Funktion kan som dagens PUL-ombud vara knuten till respektive nämnd, i
sådant fall en per nämnd. Det man då tappar är den övergripande hanteringen
av personuppgiftsrelaterade processerna tappas för Region Gotland.
Funktionen skall vara oberoende och övergripande samt tillse att rutiner och
processflöden finns. Det är då lämpligt att funktionen organisatoriskt placeras
så nära regiondirektören som möjligt.
Det är svårt att förutse det långsiktiga behovet av 100% tjänst efter två år
eftersom det till stor del bero på flöden och hur delaktig funktionen är i dem.
Men i ett uppbyggnads skede där framtagande av nämnda rutiner och
processer sker samt under det första året då belastning och efterfråga bedöms
vara hög, både av medborgare samt internt för att trimma in funktionen inom
organisationen.
Varje nämnd behöver formellt utse personen som får tjänsten. I de fall de
kommunala bolagen (med ägarandel mer än 50%) vill ansluta sig till samma
funktion behöver respektive styrelse utse personen som skall inneha tjänsten.
Därför föreslås en 100% tjänst inrättas under inledningsvis 2 år samt att
rekrytering påbörjas snarast med önskat tillträde aug 2017.
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Referenser
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EC (allmän dataskyddsförordning)
- Antagen av rådet den 8 april 2016
ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)’
http://www.datainspektionen.se/

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/67
9 mars 2017

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Äldreboenden 2020-2025.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen rekommenderar Byggnadsnämnden att prioritera
detaljplanearbete för visborgsområdet och införa möjligheter för boende för
äldre.

Sammanfattning

Socialnämnden har aviserat behov av 50-60 lägenheter för särskilt boende under
2020-2022 samt ytterligare ca 90 lägenheter 2023-2025.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploateringssakunniga på
regionstyrelseförvaltningen har rekommenderat visborgsområdet som lämplig plats
för boenden med beaktande av tidsplaneringen och möjliga områden i Visby att
bygga. I samband med planering för särskilt boende bör Region Gotland också ta
hänsyn till möjligheter att etablera plats i visborgsområdet för sk. trygghetsboenden.
Detaljplanearbetet för visborgsområdet bör prioriteras för att hinna med processen
att få fram erforderligt antal lägenheter i visborgsområdet.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har reviderat sin plan för särskilt boende inom Region Gotland och
enligt beslut (SON §) 2016-02-10) skall regionen bland annat planera för nytt boende
med 50-60 lägenheter under perioden 2020-2022 och ytterligare ca 90 lägenheter
2023-2025.
Förutom ovanstående finns även behov av översyn av de äldre enheterna på
Fältgatan i Visby samt en översyn av korttidsenheten i Visby för att se på
möjligheterna att skapa enkelrum, skapa platser för växelvård på ett särskilt boende.
Sammantaget innebär det att planeringsförutsättningarna är minst det uppgivna
antalet platser i Visby.
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Efter samordning mellan socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har det framkommit att lämplig plats för de
planerade lägenheterna ur verksamhetssynpunkt och möjliga närområden i Visby är
visborgsområdet men det kräver att detaljplanearbetet för visborgsområdet
påskyndas för att möjliggöra att den första omgången av planerade lägenheter för
särskilt boende kan finnas på plats under 2020-2022.
I området bör finnas plats för minst det stipulerade antal lägenheter som uttrycks i
socialnämndens plan för särskilt boende inom Region Gotland samt även möjligheter
för trygghetsboenden, en boendeform som Region Gotland primärt inte hanterar
men som långsiktigt antas minska behovet av särskilda boenden.
Lagstiftning:
Socialtjänstlagen, SoL, ger kommunen ansvaret att inrätta särskilda boendeformer för
äldre med behov av särskilt stöd.
För att få plats i ett särskilt boende krävs ett kommunalt biståndsbeslut.
2012 gjordes ett tillägg till socialtjänstlagen om att i en skälig levnadsnivå ingår att
kunna sammanbo med make/maka eller sambo även i ett särskilt boende. Paret ska
ha sammanbott varaktigt sedan tidigare.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att socialnämndens behov skall ingå i den
kommande detaljplanering som skall påbörjas för visborgsområdet och att arbetet
skall prioriteras för att möjliggöra boenden för äldre i området.
Ett framtida särskilt boende bör planeras så att varje enhet omfattar minst 50-60
platser för att kunna bära sina egna kostnader för bemanning samt hälsovårds- och
sjukvårdsansvar dygnet runt. Det är önskvärt att inte allt för stora boendeenheter
tillskapas och att varje boende utformas så att det positivt införlivas i den omgivande
stadsmiljön. Långa korridorer och utsträckta byggnadsvolymer bör undvikas.
Önskvärt är även att det särskilda boendet planeras nära andra verksamheter/andra
målgrupper såsom exempelvis trygghetsboende och skola. Boendet bör även placeras
i nära anslutning till service såsom affär och busshållplats.
Beslutsunderlag

•

SON protokoll 2016-02-10

•

Reviderad plan för särskilt boende inom Region Gotland 2016-2025 från
2016-02-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Protokoll

SON § 9
Revidering. Plan för särskilt boende inom Region Gotland 2016-2025
SON 2016/11
SON/Au § 5
- Tjänsteskrivelse 20 januari 2016

Socialnämndens beslut


Socialnämnden upphäver tidigare plan för särskilt boende för äldre inom Region
Gotland 2012-2018. Planen antogs i socialnämnden 2012-06-12 (SON § 75/2012).



Socialnämnden antar den reviderade planen för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland 2016-2025 med tillägg enligt Ola Lindvalls (C) yrkande.



Socialnämnden beslutar att planen ska revideras årligen.

Socialförvaltningen föreslår följande handlingsplan:
 Regionen bör planera för ett nytt boende med 50-60 lägenheter under perioden
2020-2022 och ytterligare ca 90 lägenheter 2023-2025.
 Undersöka om det är möjligt att utöka boendet på Kilåkern med 10 lägenheter.
 En översyn av de äldre enheterna, Äldreboendet på Fältgatan i Visby, Syrengården
i Roma och Åvallegården i Klintehamn.
 Undersöka möjligheten att använda Åvallegården som korttidsboende.
 Översyn av korttidsenheten i Visby för att se på möjligheten att skapa enkelrum.
 Skapa platser för växelvård på något särskilt boende.
 Funktionsprogrammet revideras regelbundet. Ökade krav på välfärdsteknologi
bevakas.
Från arbetsutskottets sammanträde
Kvalitetschef Mariann Godin Luthman föredrar ärendet och visar på prognos över
befolkning fördelade på åldersgrupper och fördelat på olika områden på Gotland.
Från socialnämndens sammanträde
Kvalitetschef Mariann Godin Luthman föredrar ärendet.
Ola Lindvall (C) yrkar, med instämmande av Helena Jungenstam (M), att ett tillägg görs i
handlingsplanen om att se över förutsättningarna för att utöka äldreboendet i Hemse
om det finns behov av det.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Socialnämndens sammanträde 10 februari 2016

Fortsättning SON § 9
Socialnämnden enas om att besluta enligt Ola Lindvalls yrkande.

Expedieras

Kvalitetschef Mariann Godin Luthman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Ärendenr SON 2016/11

Socialförvaltningen

Datum:

Kvalitets- och utvecklingsenheten
Mariann Godin Luthman

20 januari 2016

Revidering av plan för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland 2016 – 2025.
Varför en plan för särskilt boende?
Syftet med planen är att ge en grund för regionens planering för särskilt boende för
äldre personer på Gotland.

Hur har planen tagits fram?
Kvalitetschef har varit ansvarig för revideringen. En enkät har skickats ut till ansvariga avdelningschefer och enhetschefer för både myndighetsavdelningen och utförare
egen regi.
Två workshops har genomförts där representanter från myndighetsavdelningen, utförare i egen regi och kvalitets- och utvecklingsenheten har deltagit.
Pensionärsrådet informerades den 1 december 2015 och uppmanades att komma med
synpunkter.

Lagstiftning
Socialtjänstlagen, SoL, ger kommunen ansvaret att inrätta särskilda boendeformer för
äldre med behov av särskilt stöd.
För att få plats i ett särskilt boende krävs ett kommunalt biståndsbeslut.
2012 gjordes ett tillägg till socialtjänstlagen om att i en skälig levnadsnivå ingår att
kunna sammanbo med make/maka eller sambo även i ett särskilt boende. Paret ska
ha sammanbott varaktigt sedan tidigare.

Definitioner
Särskilt boende
 Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av
socialtjänstlagen.
 Särskilt boende är ett samlingsbegrepp på boende som tillhandahåller service
och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. På sådant boende ska det finnas personal dynget runt, samt tillgång till legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal.
 Särskilt boende finns med omvårdnadsinriktning och demensinriktning.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

E-post registrator-son@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Demensboende
Demensboende är ett särskilt boende speciellt inriktat mot personer med demenssjukdomar. På ett demensboende ska vård ges som är särskilt inriktad för personer
med demenssjukdom. Det krävs ett biståndsbeslut och att demenssjukdomen är diagnosticerad.
Korttidsboende
Korttidsboende är en tidsbegränsad insats och ges till personer som tillfälligt är i behov av heldygnsomsorg, som inte kan tillgodoses genom andra insatser. Det kan finnas behov av rehabiliterande insatser eller eftervård under en begränsad period, till
exempel efter utskrivning från sjukhus i avvaktan på hemgång. Det kan även fungera
som avlastning för personer som vårdas hemma av en anhörig, då den anhörige behöver avlastning. Korttidsboende kräver biståndsbeslut.
Växelvis boende
Växelvis boende är en form av korttidsboende där den enskilde kan få bo på ett korttidsboende. Det ska fungera som avlastning för anhöriga som har huvudsakligt omvårdnadsansvar hemma. Växelvis boende kräver biståndsbeslut.
Trygghetsplatser
Trygghetsplatser erbjuds äldre vars anhörig/närstående behöver tillfällig/oplanerad
avlösning i omvårdnaden av sin närstående samt vid plötslig sjukhusinläggning.
Parboende
Parboende innebär att båda makar eller sambor har behov av särskilt boende och rätt
att bo på samma boende i var sin lägenhet eller genom att dela en lägenhet.
Medboende
Medboende innebär att endast en make/samboende har behov av särskilt boende.
Den make/sambo som inte har beslut om särskilt boende kallas för medboende.
Den som har beslut om särskilt boende har också, för att uppnå skälig levnadsnivå,
rätt att få ha sin make/sambo som medboende/sammanboende i det särskilda boendet.
Trygghetsboende
Trygghetsboende är en boendeform för personer över 70 år. Boendeformen kan finnas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller som bostadsrätt. Ett trygghetsboende ska
ha en högre grad av tillgänglighet än en vanlig bostad. Det ska finnas lokaler för de
boendes samvaro och rekreation samt en viss bemanning under anvisade tider.

Socialförvaltningen
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Trygghetslarm samt service- och omvårdnadsinsatser till de boende ingår inte i
trygghetsboendet. Sådana insatser får sökas som bistånd enligt socialtjänstlagen.
Den bemanning som ingår i begreppet trygghetsboende kan bäst beskrivas som en
värdinna som under anvisade tider kan bistå de boende med råd och vägledning och
som också kan vara behjälplig vid anordning av gemensamma aktiviteter.
Boendeformen kräver inget biståndsbeslut.
Seniorboende
Detta är ett begrepp för de boenden på Gotland som tidigare var särskilda boenden
men som inte uppfyllde kraven för ett särskilt boende och därför omvandlades till så
kallade seniorboenden. För att få tillgång till ett sådant boende ska man vara över 65
år och att man står i en bostadskö.
Boendeformen kräver inget biståndsbeslut.

Bakgrund/historik
Social- och omsorgsnämndens tidigare strukturplan för särskilt boende finns uppdelad i två huvuddokument från 2005, 2006 och 2012.
I december 2005 (§ 128/05) gav social- och omsorgsnämnden förvaltningen ett antal
uppdrag avseende särskilda boenden inom Gotlands kommun. Förprojekteringen vid
Åkermanska, Kilåkern och Stuxgården inleddes och resulterade i beslut om ombyggnation av Kilåkern och Stuxgården.
I februari 2006 antog nämnden riktlinjer för förmedling av seniorbostäder och omvandlingen av platser i servicehus till seniorbostäder påbörjades.
I juni 2006 (SON § 49) kompletterade förvaltningen med ytterligare uppgifter i faktaunderlaget till strukturplan för särskilt boende inför nämndens beslut om antalet
särskilda boendeplatser i Burgsvik, Hemse, Roma och Katthammarsvik.
Nämnden beslutade om nybyggnation om trettio platser särskilt boende i Burgsvik
och att den fortsatta planeringen för Katthammarsvik var trettio platser, Roma fyrtio
platser och Hemse femtio platser.
Antalet platser i Hemse ändrades till fyrtio enligt beslut i socialnämnden i juni 2009
(SON § 71) för att möjliggöra ytterligare köp av platser från privata vårdgivare som
planerade utbyggnad.
Strukturplanen är genomförd beträffande Stuxgården, Kilåkern, Sudergården, Roma
äldreboende, Hemse och Katthammarsvik. Inflyttningen i ombyggnadsdelen av
Hemse äldreboende skedde 2012-04-10 och i Katthammarsvik 2014-09-01.
På korttidsenheten i Visby skapades under 2015 fyra platser med möjlighet till vård i
livets slutskede för dem som inte önskar eller kan vårdas i hemmet.
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Två boenden är utlagda på entreprenad. Sudergården drivs för närvarande av Attendo
Care och Katthammarsvik drivs av Norlandia Care AB.
Två enskilda vårdgivare som Regionen har tecknat ramavtal med, har ökat antalet
platser med sammanlagt 25 platser. Solrosen har från och med 2014-09-01, utökat
med åtta platser för personer med demenssjukdom och Gotlands sjukhem har från
och med 2015-08-15, utökat med sjutton platser.
2017 planeras ett nytt särskilt boende på Terra nova med sextio platser.

Särskilt boende på Gotland idag

Antal lägenheter på de olika särskilda boendena 2015

Särskilt boende, ordinarie platser

Antal rum/lägenheter
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Egen regi
Hemse äldreboende
Fältgatan
Kilåkern
Roma äldreboende
Stuxgården
Åvallegården
Pjäsen

39
41
19
40
12
23
70

Enskild regi
Gotlands sjukhem
Sudergården
Kosmo Katthammarsvik

42
10
20

Totalt egen regi + enskild regi

Särskilt boende, demensboende

316
Antal rum/lägenheter

Egen regi
Fältgatan
Stuxgården
Iliansgården
Roma
Syrengården
Tingsbrogården
Pjäsen

42
24
30
10
18
32
30

Enskild regi
Hattstugan
Solrosen
Sudergården
Kosmo Katthammarsvik

10
24
20
10

Totalt egen regi + enskild regi

250

Totalt 566 lägenheter, exklusive insprängda korttidsplatser/trygghetsplatser och parboenden/medboende.
Korttidsplats + trygghetsplats
Hemse Äldreboende
Kilåkern
Åvallegården
Syrengården
Korttidsenheten Visby
Totalt

Antal platser
1
1
1
2
32
37
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Icke verkställda beslut- kö till särskilt boende

I början av december 2015 fanns cirka 20 icke verkställda beslut om särskilt boende.
En viss kö till permanentboende kommer alltid att finnas och behöver också finnas
för att kunna garantera full beläggning på samtliga särskilda boenden. Det kommer
inte att vara kostnadseffektivt att ha full täckning utan väntetid. Behovstäckningen
har under senare delen av 2015 varit sådan att samtliga beslut har kunnat verkställas
inom tre månader, vilket är gynnsamt.

Standarden på nuvarande boenden
Äldre boenden
Boendena på Fältgatan i Visby, Åvallegården i Klintehamn och Syrengården i Roma
uppfyller inte samtliga krav som ställs i Funktionsprogrammet. Bland annat är en del
rum och gemensamhetsutrymmen för små och man uppfyller inte hygienkraven genom att det inte finns tvättmaskin på alla enheter och att man saknar spoldesinfektorer. På Pjäsen i Visby saknas spoldesinfektorer.
Korttidsenheten
På varje avdelning finns fem dubbelrum och sex enkelrum med gemensam toalett
och dusch i korridoren.
Socialstyrelsen har uttryckt att det kan komma krav på enkelrum även för korttidsplatser.

Ramavtal

Ramavtalen med Solrosen, Hattstugan och Gotlands sjukhem går ut 2017-12-31

Entreprenad

Avtalet med Kosmo går ut 2021-08-31 ( inklusive förlängningsåren) .
Avtalet med Attendo som driver Sudergården går ut 2016-08-31
2015-12-02 beslutade socialnämnden om förfrågningsunderlaget till upphandling av
Sudergården (SON § 159).
Det nya boendet på Terra Nova ska upphandlas enligt beslut av socialnämnden 201511-18 (SON § 152).

Seniorboende

I samband med att hyresavtalen går ut håller förvaltningen på att avveckla ansvaret
för seniorboenden.
Årsskiftet 2015/2016 avvecklas de cirka 20 år gamla besluten om särskilt boende
utan heldygnsomsorg enligt beslut av SON i april 2015.

Socialförvaltningen
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Hyresavtal

2016 går hyresavtalen ut för Kilåkern, Hemse äldreboende, Åvallegården och Stuxgården. 2017 går avtalet ut för Fältgatan 79, 2018 går avtalen ut för Fältgatan 75 och
77. Övriga boenden har avtal som sträcker sig över 2020.
Se bilaga 1.

Omvärldsanalys/vad påverkar behovet av särskilt boende för
äldre?
Fler äldre

Livslängden förväntas öka och de äldre blir allt fler. Kraven på kommunerna att tillhandahålla särskilda boenden med olika service- och vårdnivåer ökas, då andelen
äldre än 65 år beräknas öka markant de kommande åren.
I bilaga 2 finns en prognos över befolkningsutvecklingen på Gotland de närmaste tio
åren. Fram till 2018 är ökningen av antalet personer som är åttio år eller äldre någorlunda måttlig, men från 2019 och framåt förväntas en kraftigare ökning.

Kvarboendeprincipen – hur underlättar vi för de äldre att bo kvar i
ordinarie boendet?

Kvarboendeprincipen innebär att den som så önskar ska få bo kvar hemma i sin bostad och få den hjälp och stöd och den trygghet den behöver. Kommunen har skyldighet att så långt det är möjligt tillhandahålla insatserna i hemmet.
Faktorer som överlag bedöms öka möjligheterna för äldre att bo kvar hemma är enligt socialstyrelsen (1) och Äldreboendedelegationen(2) :
 Utbyggnad av trygghetsboenden
 Utvecklat anhörigstöd
 Uppsökande verksamhet
 Hjälpmedel
 Bostadsanpassning
 Vård och omsorgsinsatser och serviceinsatser i hemmet så som hemtjänst, rehabilitering, hemsjukvård och palliativ vård.

Tillgängliga och trygga bostäder

Utformningen av bostäder och boendemiljöer är en allt viktigare fråga. När äldre ska
bo kvar längre i det vanliga bostadsbeståndet är bostadens tillgänglighet och användbarhet fundamental. Dessutom kommer alltmer hemtjänst och hemsjukvård att bedrivas i hemmet. En central insats för regionen bör vara att ta ett helhetsansvar för äldres boende, inkluderade såväl bostadens tillgänglighet och användbarhet som välfärdsteknologi.
Otrygghet och ensamhet en vanlig anledning till att man önskar flytta (3,5). Trygghetsboende är lämpliga bostäder för äldre som känner sig ensamma och otrygga i det
ordinarie boendet. I trygghetsboendet har man sin egen lägenhet som i vilket annat
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boende som helst men dessutom tillgång till gemensamhetslokaler där man till exempel kan äta tillsammans och dagtid finns omsorgspersonal tillgänglig, vilken huvudsakligen har till uppgift att anordna aktiviteter i boendet snarare än att erbjuda
vård och omsorg även om det också görs. (3,5)
Boende i trygghetsboende ger möjlighet att bibehålla funktion längre genom att det
ger förutsättningar för gemenskap och gruppaktiviteter med inriktning på bland annat
fysisk aktivitet och träning, ex träningslokal.
Äldre, deras organisationer och personal, bör vara med i planeringen av bostäder för
äldre (4).

Övriga tjänster

För att äldre ska kunna bo kvar hemma krävs även andra tjänster som underlättar att
bo kvar, såsom utbyggd kollektivtrafik, gräsklippning, snöröjning med mera.

Hjälpmedel och teknik

Trygghetsteknik, som ingår i det som brukar kallas välfärdsteknologi, kan användas
för att minska otrygghet i hemmet och därmed förhindra eller fördröja flytt till särskilt boende. Exempel på trygghetsteknik i ordinärt boende är


digital nattillsyn/natthjälp



fallsensorer



trygghetslarm

Viktiga förutsättningar för trygghetsteknik i ordinärt boende är


bra och säker nätverksförbindelse



kunskap om, acceptans för och tillgång till tekniska lösningar bland personal, individer och anhöriga.

Fysisk aktivitet

Studier har visat att man i framtiden kan förvänta sig en något ökad rörlighet bland
äldre och en större beredskap bland äldre att själva se om sin situation som äldre.
Svårt att gå i trappor en vanlig anledning till att flytta (5). Bevarad gång- och balansfunktion är därför väsentligt. Flera studier visar på att styrketräning är det effektivaste sättet att påverka balans och gångfunktion, vilket ger förutsättningar för kvarboende i bostad med trappor.
Tidigt insatta bedömningar och träning vid försämrad funktion möjliggör kvarboende. En god kunskap om rehabiliterande förhållningssätt hos hemtjänstpersonal ökar
möjligheten att bo kvar hemma och ökade rehabiliteringsresurser kan minska eller
fördröja behovet av flytt till särskilt boende.
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Trygghetsboende

Region Gotland är positiv till att det byggs trygghetsboende och ska stimulera uppkomsten av boendeformen genom bland annat planmonopolet och markanvisning.
Regionen har inte just nu planer på att själv bygga trygghetsbostäder. Ett trygghetsboende planeras för närvarande i Visby. Totalt blir det upp till 60 lägenheter och med
upplåtelseform hyresrätt (enligt Per-Erik Edlund på Ledningskontoret).

Snabbare utskrivning från sjukhuset, kortare vårdtider

För att personer inte ska bli kvar på sjukhuset när det är klara för hemgång, krävs att
det finns väl fungerande hemtjänst och hemsjukvård, rehabilitering i hemmet, äldresjukvårdsteam och korttidsplatser. För att korttidsplatserna inte ska bli fullbelagda
krävs det tillgång till lägenheter i särskilt boende, annars blir man kvar på korttidsplats i väntan på en lägenhet på särskilt boende.

Antalet personer med demenssjukdom ökar

Antalet personer med behov av ett särskilt boende med demensinriktning beräknas
öka i takt med att det blir allt fler äldre som dessutom lever allt längre. Risken att
drabbas av demenssjukdomar innan man fyllt 60 år är väldigt låg men ökar därefter
exponentiellt.

Ålder
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-

Prevalens
1%
1,5%
3%
6%
13%
24%
34%
45%

(Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2008.)

Behov av boende med olika former av specialinriktningar

Det finns redan nu ett behov av platser i särskilda boenden med specialinriktningar
eller anpassade för personer med svåra beteendestörningar, personer med psykiska
funktionsnedsättningar, äldre med missbruk, äldre med multiproblematik och för
yngre personer med demenssjukdom.
Med en ökad invandring kan det komma behov av boenden där personalen kan tala
andra språk.
Andra kommuner har redan skapat eller för diskussioner om att skapa till exempel
särskilda enheter för äldre från olika kulturer eller språkområden, äldre som är blinda, döva, äldre med Parkinsons sjukdom, äldre med husdjur, äldre med olika typer av
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demenssjukdom, yngre personer med demenssjukdomar, äldre med beroendeproblematik, äldre med utvecklingsstörning, HBTQ, med mera.

Var vill de äldre bo?

I handläggarnas ansökningar och utredningar kan man se att de flesta önskemålen
handlar om särskilt boende i framför allt Visby, men även i centralorten Hemse och
till viss del också i Slite. Många äldre har barn och barnbarn som bor eller arbetar
antingen i centralorten eller på fastlandet vilket också påverkar deras val.
Handläggarenheten har en byteskö för äldre som inte kan få ett boende där de har
önskat i samband med att behovet har uppstått.
De personer som står i byteskön har huvudsakligen önskemål om att flytta till Visby.
För närvarande står femton personer i byteskön.

Parboende/medboende

Allt fler par (make/maka eller sambo) har idag varsitt beslut om särskilt boende och
de allra flesta har önskemål om att flytta till samma boende. Endast enstaka par önskar att dela lägenhet på det särskilda boendet. De flesta önskar att bo i varsin lägenhet i varandras närhet. Socialnämnden har antagit riktlinjer för medboende där endast
en av makarna har beslut om särskilt boende.
För att underlätta parboende där en av makarna har en demenssjukdom, skulle det
vara bra om det på alla särskilda boenden också erbjuds boende med inriktning mot
demenssjukdomar.

Krav på särskilt boende
I september 2007 (SON §99) antog social- och omsorgsnämnden ett funktionsprogram för särskilt boende. Funktionsprogrammet utgör en del av underlaget för beställning av nya äldreboenden eller ombyggnad av befintliga boenden. Funktionsprogrammet är ett levande dokument och det har uppdaterats ett antal gånger sedan
2007. Programmet reviderades senast 2015.

Storleken på framtida särskilda boenden

Regionen innehåller särskilda boenden med stor differens i antalet lägenheter per
boende. Minst inom regionen är Hattstugan med 10 lägenheter och störst är Pjäsen
med 100 lägenheter.
De senast byggda/ombyggda boendeenheterna har innehållit 20 (Kilåkern), 30 (Sudergården), 40 (Hemse äldreboende), 50 (Roma), 30 (Katthammarsvik) platser.
Det har visat sig att ett särskilt boende på 20 platser har svårt att klara kostnader för
bemanning dygnet runt samt det hälsovårds- och sjukvårdsansvar som omfattas. Ett
boende på 30 platser har något bättre möjlighet men det kan även då vara svårt att
kunna tillhandahålla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
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Framtida särskilda boenden bör omfatta minst 40 – 50 platser för att kunna bära sina
egna kostnader för bemanning samt hälsovårds- och sjukvårdsansvar dygnet runt.

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi ska ses som ett verktyg för att öka graden av trygghet, delaktighet
och självständighet. Att använda teknologin till såväl nytta som nöje kan stärka vårdtagarens hälsa och välmående. Med hjälp av ledljus och sensorer i golv och på väggar kan fall förebyggas och snabbt upptäckas. Med hjälp av sensorer på dörrar till
olika utrymmen på boendet kan man se till att endast rätt personer får tillgång, med
ökad trygghet och integritet för vårdtagaren som följd. Med hjälp av kameror kan
oroliga vårdtagare få tillsyn nattetid utan att behöva störas. Med hjälp av surfplattor
kan personal och vårdtagare tillsammans jobba med minnesträning. Bara fantasin
sätter gränser.
En grundläggande förutsättning för välfärdsteknologi på särskilt boende är en god
infrastruktur med väldimensionerad internetanslutning via trådlöst nät (WiFi), god
tillgång till mobila enheter (smarta telefoner och surfplattor) samt kunskap om och
god tillgång till teknisk support. Vidare är det viktigt att personalen har goda kunskaper i användandet av tekniken och ges det stöd och den utbildning som behövs.
Vid nybyggnation av särskilt boende ska välfärdsteknologi ingå som en naturlig del.
För befintliga särskilda boenden ska en plan upprättas för införande av välfärdsteknik.

Prognos – hur många lägenheter behöver vi?
Metod för beräkning av behovsprognos.
Det framtidiga behovet av antal platser i särskilt boende är beräknat på det faktiska
behovet av platser på Gotland i 2014, uppräknat med den förväntade procentuella
ökningen av den äldre befolkningen på Gotland.
Det faktiska behovet av antal platser i 2014 har framtagits genom att använda Socialstyrelsens statistik över genomsnittligt antal personer i särskilt boende på Gotland
2014 (uppdelat per ålderskategori), och lägga till det genomsnittliga antalet personer
i kö till särskilt boende i 2014. Behovet av platser i 2014 har sedan räknats upp med
den procentuella ökningen av den äldre befolkningen som den senaste befolkningsprognosen för Gotland förutspår. Behovet av antal platser divideras sedan med en
förväntad beläggningsgrad. I den tidigare planen beräknades beläggningsgraden att
vara 97,5 procent. I samband med den reviderade planen har beläggningsgrad för
2014 och 2015 tagits fram, 95,3 procent respektive 94,5 procent. I beräkningen av
beläggningsgraden har det tagits hänsyn till insprängda platser, omläggning till demensplatser och inkörningsperiod i samband med nya platser. Med utgångspunkt i
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beläggningsgraden för 2014 och 2015 har vi valt att använda beläggningsgrad 95
procent i behovsprognosen.

Behov av platser under planperioden

Med en utökning av 60 lägenheter 2017 kommer tillgång och efterfrågan enligt behovsprognosen att vara i balans till 2020. Därefter ökar behovet med sammanlagd
147 lägenheter till och med 2025.
Enligt behovsprognosen ökar det årliga behovet av lägenheter i perioden 2020 –
2025 enligt följande:
2020
2021
2022
2023
2024
2025

12 st.
17 st.
26 st.
31 st.
25 st.
36 st.

Det är svårt att bygga lägenheter precis i takt med de prognostiserade behovsändringarna för varje år. Det är inte heller ekonomiskt möjligt att bygga lägenheter så
pass långt i förväg att de sedan står tomma i avvaktan på beläggning.
Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir en prognos.

Plan
Behov av fler lägenheter i särskilt boende

Från och med 2020 kommer fler lägenheter att behövas. Enligt nuvarande prognos
finns behov av 50 - 60 fler lägenheter 2020 – 2022 och ytterligare ca 90 lägenheter
2023 – 2025. Socialförvaltningen föreslår att man planerar för ett nytt boende 2020.
För att få en bättre kostnadseffektivitet bör boenden med endast 20 lägenheter utökas
med minst 10 lägenheter.

Platser för palliativ vård i livets slutskede

Enligt de kvalitetskrav som socialnämnden har beslutat skall gälla för särskilt boende
i såväl kommunal som enskild regi skall palliativ vård/vård i livets slut kunna erbjudas inom samtliga äldreboenden.
På korttidsboendet finns fyra platser med möjlighet för vård i livets slut.
Socialförvaltningen föreslår inte att några särskilda enheter för palliativ vård byggs
inom ramen för den föreslagna utbyggnadsplanen för särskilt boende.
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Särskilt boende med inriktning demens eller andra specialinriktningar

Samtliga särskilda boenden som byggs eller byggs om enligt specifikationerna fastställda i Funktionsprogrammet delas in i enheter på tio lägenheter. Varje enhet på tio
lägenheter har ett eget gemensamt kök och allmänna utrymmen samt förråd, tvättstuga med mera.
Vid behov kan en enhet omvandlas från exempelvis ett boende för somatiskt sjuka
äldre till en enhet för personer med demenssjukdomar eller för andra målgrupper
som kan ha behov av särskilda boendeenheter där personalen har specialkompetens.
Socialförvaltningen anser att flexibiliteten med uppdelningen på enheter med tio lägenheter inom varje boende innebär att ingen särskild planering behövs utifrån specifika diagnoser i prognosarbetet.
Det aktuella behovet kan styra hur ett särskilt boende disponeras vid nystart och även
längre fram om behov av att omvandla enheter till enheter med annan specialinriktning uppstår.
Det kan komma att finnas ett behov av avdelningar med specialinriktning för personer med, demens och svåra beteendestörningar (t.ex. möjlighet att enkelt skilja av två
rum för att minska stimuli), med svåra psykiska funktionsnedsättningar eller med
svår allergi.
Detta förutsätter att gruppen är tillräckligt stor för att ge underlag för en enhet. När
enstaka personer har ett specialbehov får det troligtvis lösas genom att köpa platser
på fastlandet.

Korttidsboende

Om rätt balans mellan behov och tillgång till äldreboendeplatser föreligger bör Korttidsenhetens 32 platser vara tillräckliga för att lösa tillfälliga behov.
Korttidsenhet för växelvis boende bör vara en egen enhet.
Korttidsenheten på Korpen behöver renoveras och samtliga platser bör vara enkelrum.
En översyn av vilka av de nuvarande boenden som kan vara lämpliga för korttidsboende bör göras. Till exempel är rummen på Åvallegården små och skulle kunna vara
lämpliga för korttidsboende.

Handlingsplan




Regionen bör planera för ett nytt boende med 50 - 60 lägenheter under perioden 2020 – 2022 och ytterligare ca 90 lägenheter 2023 – 2025.
Undersöka om det är möjligt att utöka boendet på Kilåkern med 10 lägenheter.
Undersöka möjligheten att bygga ett boende i Hemse.
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En översyn av de äldre enheterna, Äldreboendet på Fältgatan i Visby, Syrengården i Roma och Åvallegården i Klintehamn .
Undersöka möjligheten att använda Åvallegården som korttidsboende.
Översyn av korttidsenheten i Visby för att se på möjligheten att skapa enkelrum.
Skapa platser för växelvård på något särskilt boende.
Funktionsprogrammet revideras regelbundet. Ökade krav på välfärdsteknologi bevakas.
Boendeplanen revideras årligen.

Mariann Godin Luthman
Kvalitetschef
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Bilaga 1
Avtal särskilt boende

Boende

Förlängnings- Uppsägningsperiod år
tid månader Avtal tom

Skall sägas
upp senast

Kilåkern

1

9

2016-12-31

2016-03-31

Roma Äldreboende

3

9

2018-12-31

2018-03-31

Tingsbrogården

5

36

2026-06-30

2023-06-30

Fältgatan 75

3

12

2018-12-31

2017-12-31

Fältgatan 77

3

9

2018-12-31

2018-03-31

Fältgatan 79

3

9

2017-12-31

2017-03-31

Hemse Äldreboende

1

9

2016-12-31

2016-03-31

Illiansgården och Astuen

5

9

2021-12-31

2021-03-31

Pjäsgatan 10-12

5

24

2034-12-31

2032-12-31

Åvallegården

5

9

2016-12-31

2016-03-31

Stuxgården, Havsgläntan

3

9

2016-12-31

2016-03-31

Nya Sudergården

3

6

2034-12-31

2034-07-01

Syrengården

5

9

2020-12-31

2020-03-31

Katthammarsviks äldreboende

5

9

2034-09-30

2033-12-30
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Bilaga 2
Befolkningsprognos Gotland 2014-2025.
Åldersintervall

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-49 år
50-64 år
65-79 år
Ändring 65-79 år, %
80- år
Ökning 80- år, %
Totalt

30 930
12 097
10 268

30 689
12 065
10 588
+3,1%
3 449
+0,6%
56 791

30 486
12 126
10 779
+1,8%
3 529
+2,3%
56 920

30 353
12 168
11 014
+2,2%
3 593
+1,8%
57 129

30 359
12 092
11 263
+2,3%
3 650
+1,6%
57 364

30 436
12 027
11 382
+1,1%
3 787
+3,8%
57 633

30 587
11 884
11 563
+1,6%
3 916
+3,4%
57 950

30 685
11 833
11 733
+1,5%
4 040
+3,2%
58 291

30 801
11 824
11 786
+0,5%
4 238
+4,9%
58 649

30 982
11 761
11 806
+0,2%
4 483
+5 ,8%
59 033

31 153
11 794
11 800
-0,1%
4 688
+4,6%
59 435

31 410
11 748
11 713
-0,7%
4 982
+6,3%
59 854

Summa äldre (65+ år)
13 695 14 037 14 308 14 608 14 912 15 170
Ökning äldre (65+ år), %
+2,5%
+1,9%
+2,1%
+2,1%
+1,7%
Källa: Befolkningsprognos 2015-2025 Region Gotland. Statisticon. Publicerad 2015.

15 479
+2,0%

15 773
+1,9%

16 024
+1,6%

16 289
+1,7%

16 487
+1,2%

16 696
+1,3%

3 427
56 722
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Befolkningsprognos Gotland 2014-2025
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Särskilt boende för äldre. Behovsprognos 2014-2025.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

78*

80

82

84

86

86

88

89

90

90

90

89

Antal invånare 80- år i särskilt boende

390*

392

402

409

415

431

446

460

482

510

533

567

Summa äldre i särskilt boende

468*

473

483

493

501

517

533

549

572

600

623

656

Genomsnittlig kö (2014)

64**

66

67

68

70

71

72

74

75

76

77

78

532

539

550

561

571

588

606

623

647

676

700

734

560

567

579

590

601

619

638

655

681

712

737

773

Antal invånare 65-79 år i särskilt boende

Behov av platser 100 % beläggning
Behov av platser 95 % beläggning

*Siffrorna för 2014 är faktiska siffror. Siffrorna är hämtat från Socialstyrelsen och avser ett snitt av årets 12 månader. För 2015-2025 är antal invånare i särskilt boende räknat upp med den
procentvisa ökningen i befolkningsprognosen, uppdelat på åldersintervallen 65-79 år och 80- år.
**Siffran för 2014 är det faktiska genomsnittet för året. För åren 2015-2025 är kön räknat upp med den enligt befolkningsprognosen procentuella ökningen i totalt antal invånare i ålderskategorin 65- år.
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Lisa Stark

Regionstyrelsen

Ensamkommande asylsökande som fyller 18 år.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, inom ramen för det
kommunala ansvaret, arbeta för samordning av förvaltningarnas och
civilsamhällets insatser för att stödja de unga ensamkommande asylsökande
på Gotland som blir 18 år. En lägesrapport ska lämnas under kvartal tre 2017.

Sammanfattning

Under de senaste månaderna har en oro vuxit kring vad som händer när
ensamkommande asylsökande fyller 18 år. Därmed övergår ansvaret att erbjuda
boende under asylprövningstiden från kommunerna till staten och Migrationsverket.
Vissa ungdomar hittar egna boenden. Det kan vara ett tryggt boende hos exempelvis
en volontär men kan även innebära att flytta runt, kanske att betala för en adress som
inte med säkerhet innebär en riktig bostad. Under sådana förhållanden är risken
överhängande att det blir svårt att upprätthålla sin skolgång och ett fungerande
vardagsliv.
Mot bakgrund av denna oro har regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att i
samverkan med socialförvaltningen belysa möjliga handlingsalternativ i syfte att så
långt möjligt ge stöd till unga asylsökande som har bott i HVB på Gotland och blivit
18 år.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har uppvaktat regeringen med begäran om
förändrat regelverk och ersättningsprinciper för att möjliggöra för kommuner att
erbjuda bostad till de ensamkommande som blir 18 år. Det är med dagens
lagstiftning inte möjligt för kommuner att göra detta. Det statliga ansvaret för att
erbjuda boende till asylsökande vuxna vilar enligt LMA på Migrationsverket.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionen bör vidareutveckla och fördjupa
samarbetet och samverkan mellan förvaltningarna samt med civilsamhället och
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Migrationsverket för att förstärka det sociala stödet till ensamkommande unga som
blir 18 år. Förvaltningen bedömer, i likhet med SKL, att regionen utifrån
lagstiftningen (kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av
asylsökande) inte kan ordna med boende för de ensamkommande asylsökande som
blir 18 år.

Ärendebeskrivning

Under det närmaste året kommer ett 50-tal asylsökande ensamkommande ungdomar
att fylla 18 år. För de ungdomar som bor i HVB-hem (hem för vård och boende) i
socialnämndens regi görs inför 18-årsdagen en planering som stöd för övergången till
vuxenliv som asylsökande. Socialtjänsten gör alltid en individuell prövning av om den
unge även efter 18-årsdagen har behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Om den
unge har behov av fortsatt stöd blir de kvar inom socialförvaltningens HVB.
Eftersom den unge vuxne som inte bedöms behöva fortsatt socialtjänstinsats inte
kan fortsätta att bo kvar på HVB-hem för barn erbjuder Migrationsverket, utifrån
Lagen om Mottagande av Asylsökande (LMA), en plats på ett asylboende för vuxna.
Alternativt kan personen flytta till ett boende på egen hand, så kallat EBO. Många
volontärer och gode män vittnar om att detta framstår som det enda tänkbara
alternativet för flera asylsökande som rotat sig här, funnit tryggheten i skolan och fått
ett nätverk i lokalsamhället. Om den unge vuxne tackar nej till Migrationsverkets
erbjudande om plats på ett asylboende innebär det att hen även förlorar sin rätt att
vid eventuellt uppehållstillstånd kunna få hjälp att bosätta sig i en kommun enligt den
så kallade bosättningslagen.
För närvarande finns det ett asylboende upphandlat av Migrationsverket på Gotland,
i Klintehamn. Detta boende är fullbelagt. Det blir platser lediga när en asylsökande
får sitt beslut och kan lämna boendet. Migrationsverket kan inte reservera dessa
platser och hålla dem tomma i väntan på att en ensamkommande från Gotland skall
bli 18 år. Avtalet löper ut 2017-05-31 och för dagen finns ingen information om
eventuell förlängning eller avveckling.
Under de senaste månaderna har en oro vuxit kring vad som händer när
ensamkommande asylsökande fyller 18 år. Vissa ungdomar hittar egna boenden. Det
kan vara ett tryggt boende hos exempelvis en volontär men kan även innebära att
flytta runt, kanske att betala för en adress som inte med säkerhet innebär en riktig
bostad. Under sådana förhållanden är risken överhängande att det blir svårt att
upprätthålla sin skolgång och ett fungerande vardagsliv.
Mot bakgrund av denna oro har regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att i
samverkan med socialförvaltningen belysa möjliga handlingsalternativ i syfte att så
långt möjligt ge stöd till unga asylsökande som har bott i HVB på Gotland och blivit
18 år.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har uppvaktat regeringen med begäran om
förändrat regelverk och ersättningsprinciper för att möjliggöra för kommuner att
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erbjuda bostad till de ensamkommande som blir 18 år. Det är med dagens
lagstiftning inte möjligt för kommuner att göra detta. Det statliga ansvaret för att
erbjuda boende till asylsökande vuxna vilar enligt LMA på Migrationsverket.

Övergång från ensamkommande barn till asylsökande vuxen enligt det
nationella regelverket

− Socialförvaltningen förbereder i god tid den unge genom en omsorgsfull
planering inför vuxenlivet tillsammans med den gode mannen. Denna
planering sker utifrån individens förutsättningar. Socialförvaltningen kommer
under våren att intensifiera samverkan i planeringen med exempelvis
medarbetare från gymnasieskolan, ungdomsledare från ungdomsgården,
civilsamhället och volontärer.
− Socialtjänsten och gode män informerar omsorgsfullt om vad det innebär att
avstå sin rätt till plats på asylboende och därmed sammanhängande rätt att få
hjälp med anvisning till bosättning vid eventuellt uppehållstillstånd (UT).
− Samverkan med den särskilda medborgarplats för ensamkommande som
utformats med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen, kan förstärkas i syfte att
förbättra förutsättningarna att varje 18-åring ska ha förstått konsekvenser och
kunna göra välinformerade medvetna val inför sin framtid.
− Socialförvaltningen har en tät kontakt med Migrationsverket på Gotland för
att bevaka möjligheterna för den 18-åring som vill det att kunna flytta till en
ledig plats på asylboendet i Klintehamn. Om det krävs kan den unge vuxne få
bo kvar någon tid på HVB-hemmet i väntan på en planerad ledig plats.
Kontakterna med Migrationsverket intensifieras nu för att ytterligare
förbättra planeringen kring de platser som kan bli lediga på Gotland.
− Röda korset och volontärer arbetar med socialt stöd till asylsökande.
Socialtjänsten inleder nu en tätare kontakt med Röda Korset för att genom
förstärkt samverkan kunna underlätta för frivilliga att planera sina insatser för
de unga som närmar sig 18-årsdagen.
− Den unge som påbörjat språkintroduktionsprogram eller ett nationellt
gymnasieprogram före 18-årsdagen har rätt att fortsätta studera efter att hen
lämnat HVB-hemmet.
− Den 18-åring som väljer att tacka nej till plats på asylboende får, under
förutsättning att hen kan uppge en adress, en dagersättning om 61 - 71kr/dag
från Migrationsverket enligt LMA. Socialtjänstlagen medger inte att regionen
beslutar om ekonomiskt bistånd till den som har rätt till sådan ersättning. För
den som inte uppger adress och därmed inte har rätt till ersättning kan
socialtjänsten enbart ge akut hjälp i syfte att personen ska kunna ta sig till ett
asylboende.
− Om privatpersoner upplåter en bostad för en nybliven 18-åring kan regionen
utifrån kommunallagen inte ge ekonomiskt stöd som ersättning för hyra eller
andra omkostnader.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionen bör vidareutveckla och fördjupa
samarbetet och samverkan mellan förvaltningarna samt med civilsamhället och
Migrationsverket för att förstärka det sociala stödet till ensamkommande unga som
blir 18 år. Förvaltningen bedömer, i likhet med SKL, att regionen utifrån
lagstiftningen (kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av
asylsökande) inte kan ordna med boende för de ensamkommande asylsökande som
blir 18 år.

Utifrån den så kallade bosättningslagen är regionen skyldig att ordna bostad åt 213
personer med uppehållstillstånd under detta år. Med tanke på svårigheterna att finna
bostäder är det svårt att motivera att fastigheter som skulle kunna användas för
nyanlända med uppehållstillstånd skulle användas för att skapa bostäder åt
asylsökande som erbjuds plats på Migrationsverkets asylanläggning. Det bör vara
prioriterat att använda varje tillgänglig och lämplig bostad för att bosätta personer
med uppehållstillstånd, vilket dessutom kan bidra till att frigöra platser på det
återstående asylboendet, som i sin tur kan öppna för nyblivna 18-åriga asylsökande
att vara kvar på Gotland.

Ur ett barnrättsperspektiv är det en svår avvägning om resurser bör läggas på att
skapa boende för unga vuxna asylsökande (som erbjuds asylboende men troligen på
annan ort) när motsvarande erbjudande inte övervägs för asylsökande familjer med
mindre barn.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2014/72
24 november 2016

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
Förslag till beslut

•
•

Att återrapporteringen till Regionstyrelsen gällande åtgärdsprogram för ökat
antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet upphör.
Rapporten Uppföljning av åtgärdsprogram 2016 godkänns.

Beslut under förutsättning av Regionstyrelsens beslut att upphöra med
återrapportering gällande åtgärdsprogram

•

Förvaltningen ges i uppdrag att inarbeta åtgärdsprogrammets intentioner och
insatser i ordinarie styrdokument såsom verksamhetsplan på förvaltningsnivå,
arbetsplan på avdelningsnivå och/eller handlingsplaner på enhetsnivåer.
Återrapportering följer ordinarie uppföljningsprocess

Bakgrund

Regionstyrelsen (RS) beslutade augusti 2014 att ge ledningskontoret i uppdrag att
tillsammans med dåvarande gymnasie-vuxenutbildningsförvaltningen att utarbeta ett
Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet mot bakgrund av att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) hade identifierat en gemensam
utmaning för ungdomsgymnasiet, grundskolan och arbetslivet att matcha
näringslivets och samhällets behov av kompetens. Detta mot bakgrund av att allt
färre elever söker till de yrkesprogram inom gymnasieskolan som leder direkt till
arbete.
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RS beslutade september 2015 att godkänna åtgärdsprogrammet med tillägg att GVN
ska lämna en årlig återrapportering till RS.
GVN beslutade september 2015 att uppföljnings av åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet sker till GVN tre gånger per år, december,
april och september. Beslut togs även att det årligen ska ske en översyn och
revidering av åtgärdsprogrammet.
En rapport, Uppföljning av åtgärdsprogram 2016 har tagits fram med fokus på att få fler
att söka yrkesprogram på gymnasiet. Rapport redovisas tillsammans med denna
tjänsteskrivelse.
Redovisade åtgärder från grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i november 2016 att ta emot informationen
om Handlingsplan för grundskolan och statusrapport. Denna handlingsplan redovisas som
bilaga 7, i Rapporten Uppföljning av åtgärdsprogram 2016.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att beslutet kring denna återrapportering togs innan RS
beslutade om ett nytt styrkort och en av nämnden beslutad VP där
åtgärdsprogrammets frågeställningar är inarbetade. Dessutom har frågorna fått
uppmärksamhet i rapporten Hållbara Gotland av Peter Larsson och även ingår inom
ramen för förstudien kring kompetensförsörjning. Frågeställningarna aktualiseras
även i Handlingsplanen för kompetensförsörjning på Gotland som fastställts av den
regionala kompetensplattformen. Förvaltningens anser att de insatser som görs för
att få fler elever att söka yrkesprogram inom gymnasieskolan ryms inom de ordinarie
styrdokumenten såsom förvaltningens verksamhetsplan, avdelningens arbetsplan
liksom enhetens handlingsplan. Det finns även olika etablerade forum där frågorna
kan diskuteras. Uppföljning och återrapportering bör göras enligt ordinarie
uppföljningsprocess.
Beslutsunderlag

RS § 254, 2014-08-28
RS § 255, 2015-09-17
GVN § 77, 2015-09-16
BUN § 127, 2016-11-22
Rapporten Uppföljning av åtgärdsprogram 2016
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Ledningskontoret

RS 2016/835
15 februari 2017

Therése Kullåker

Regionstyrelsen

Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
Förslag till beslut

•

Informationen från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gällande
”Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet” är
mottagen och godkänns.

•

Återrapportering till Regionstyrelsen gällande ”Åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet” upphör, för att fortsättningsvis
hanteras inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie
styrdokument på förvaltningsnivå.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade augusti 2014 att ge Ledningskontoret i uppdrag att
tillsammans med dåvarande gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (numera
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) att utarbeta ett Åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet. Bakgrunden till uppdraget var att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) hade identifierat en gemensam utmaning för
ungdomsgymnasiet, grundskolan och arbetslivet att matcha näringslivets och
samhällets behov av kompetens.
Regionstyrelsen beslutade i september 2015 att godkänna Åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet med tillägg att GVN årligen lämnar en
återrapportering till Regionstyrelsen.
Beslutet gällande återrapportering av åtgärdsprogrammet fattades före
Regionstyrelsen fastställande av nytt styrkort och före Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan, där åtgärdsprogrammets
frågeställningar är inarbetade.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag är att återrapporteringen till
Regionstyrelsen gällande åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet upphör och att Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rapport
Uppföljning av åtgärdsprogram 2016 godkänns.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/835

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser att fortsättningsvis inarbeta
åtgärdsprogrammets intentioner och insatser i ordinarie styrdokument såsom
verksamhetsplan på förvaltningsnivå, arbetsplan på avdelningsnivå och/eller
handlingsplaner på enhetsnivåer. Återrapportering följer därmed ordinarie
uppföljningsprocess inom förvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att rapporten för ”Åtgärdsprogram för
ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet” ska godkännas samt att
återrapporteringen kring detta åtgärdsprogram till Regionstyrelsen upphör och istället
hanteras enligt ordinarie arbetsprocesser inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

• GVN 2016-12-12, § 125, Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram
på gymnasiet
• Rapport Uppföljning av åtgärdsprogram 2016, 2016-11-23
• LK 2015-08-15 Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
• RS 2015-09-17, § 255 Åtgärdsprogram för få sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Therese Kullåker, Regionstyrelseförvaltningen
Anders Lindholm, Regionstyrelseförvaltningen
Anders Jolby, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-12-12

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-12-01

GVN § 125
GVN AU § 111

Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
GVN 2014/72

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-24
- Antagningsstatistik 2011-2016
- Rapport uppföljning av åtgärdsprogram 2016, 2016-11-23
- Förvaltningens tjänsteskrivelse (BUN), 2016-10-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•
•
•
•

Återrapporteringen till Regionstyrelsen gällande åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet upphör.
Rapporten Uppföljning av åtgärdsprogram 2016 godkänns.
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av
utvecklingsarbetet gällande yrkesprogrammens programråd senast till juni 2017.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över hur man kan utveckla
värdegrundsarbetet på yrkesprogrammen med särskilt fokus på att underlätta för
de elever som gjort ett otraditionellt studieval. Återrapporteras senast juni 2017.

Beslut under förutsättning av att Regionstyrelsens beslutar om att upphöra
med återrapportering gällande åtgärdsprogram
• Förvaltningen ges i uppdrag att inarbeta åtgärdsprogrammets intentioner och
insatser i ordinarie styrdokument såsom verksamhetsplan på förvaltningsnivå,
arbetsplan på avdelningsnivå och/eller handlingsplaner på enhetsnivåer.
Återrapportering följer därmed ordinarie uppföljningsprocess

Regionstyrelsen beslutade augusti 2014 att ge ledningskontoret i uppdrag att tillsammans
med dåvarande gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utarbeta ett
Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet. Bakgrunden till uppdraget
var att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) hade identifierat en gemensam
utmaning för ungdomsgymnasiet, grundskolan och arbetslivet att matcha näringslivets
och samhällets behov av kompetens.
Regionstyrelsen beslutade september 2015 att godkänna Åtgärdsprogram för ökat antal
sökande till yrkesprogram på gymnasiet med tillägg att GVN årlig lämnar en återrapportering
till regionstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-12-12

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2016-12-01

Beslutet gällande återrapportering av åtgärdsprogrammet fattades före regionstyrelsen
fastställande av nytt styrkort och före nämndens beslut om verksamhetsplanen, där
åtgärdsprogrammets frågeställningar är inarbetade.
Förvaltningens förslag är att återrapporteringen till regionstyrelsen gällande
åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet upphör och att
rapporten Uppföljning av åtgärdsprogram 2016 godkänns. Samt att om regionstyrelsen
beslutar att återrapporteringen upphör ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta
åtgärdsprogrammets intentioner och insatser i ordinarie styrdokument såsom
verksamhetsplan på förvaltningsnivå, arbetsplan på avdelningsnivå och/eller
handlingsplaner på enhetsnivåer. Återrapportering följer därmed ordinarie
uppföljningsprocess
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag samt att förvaltningen ges i
uppdrag att återkomma med en redovisning av utvecklingsarbetet gällande
yrkesprogrammens programråd senast till juni 2017. Arbetsutskottet föreslog även att
förvaltningen ges i uppdrag att se över hur man kan utveckla värdegrundsarbetet på
yrkesprogrammen med särskilt fokus på att underlätta för de elever som gjort ett
otraditionellt studieval. Återrapporteras senast juni 2017.

Yrk anden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår i enlighet med arbetsutskottets förslag.

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström

Ärendenr GVN 2014/72
Handlingstyp Rapport
Datum

23 november 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av åtgärdsprogram 2016
Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet.
1. Inledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och regionstyrelsen har identifierat
en gemensam utmaning för ungdomsgymnasiet, grundskolan och arbetslivet att
matcha näringslivets och samhällets behov av kompetens. Detta mot bakgrund
av att färre elever söker till de yrkesprogram inom gymnasieskolan som direkt
leder till arbete. Ledningskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbeta ett åtgärdsprogram som har
gymnasieskolans yrkesprogram i fokus. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska till regionstyrelsen lämna en årlig återrapportering av
åtgärdsprogrammet.
2. Bakgrund

Det är ett nationellt problem att färre ungdomar väljer yrkesprogram i
förhållande till de högskoleförberedande programmen. Nyligen publicerad
antagningsstatistik från Skolverket visar att det finns en uppåtgående trend för
vissa yrkesprogram. Det som redovisas nedan avser statistik på nationell nivå.
Handels- och administrationsprogrammet ökade mest procentuellt. Antalet
förstahandssökande ökade för majoriteten av yrkesprogrammen. Mest ökade
bygg- och anläggningsprogrammet med 500 fler sökande jämfört med
föregående år. Handels- och administrationsprogrammet hade inför detta år 400
fler sökande än förra året. Ökningen motsvarar 14 procent och var den största
procentuella ökningen bland samtliga nationella program. Sedan läsåret
2011/2012 har vård- och omsorgsprogrammet ökat i antal sökande som det
enda bland yrkesprogrammen, se diagram 1.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803

1 (10)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/72

Region Gotland

Diagram 1. Antal sökande till gymnasieskolans största yrkesprogram, över tid
på nationell nivå.
Till restaurang- och livsmedelsprogrammet minskade antalet sökande mest
bland yrkesprogrammen med 170 elever inför detta läsår. Sökande till hotell- och
turismprogrammet minskade med 150 elever, motsvarande 11 procent, vilket är
den procentuellt största minskningen bland samtliga nationella program.
Källa: Skolverkets hemsida

3. Yrkesprogrammen på Wisbygymnasiet under 6 läsår

Bilaga 1-6 redovisar antal sökande och antal antagna elever på de olika
yrkesprogrammen på Wisbygymnasiet i förhållande till beslutad organisation.
Under läsår 2011/12 är det fler sökande än antal platser till BA, BF, EE, FT RX 1
men efter reservantagningen fanns lediga platser på HA(1), HT(13), NB(9),
RL(3), VF(2) och VO(6). Totalt fanns 34 lediga platser.

1

Riksrekryterande Sjöfartsutbildning finns två inriktningar – däck och maskin
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Under läsår 2012/13 är det fler sökande än antal platser till BA, inga lediga
platser på RX men efter reservantagningen fanns lediga platser på BF(2), EE (1),
FT(6), HA(1), HT(8), NB(10), RL(6), VF(1) och VO(12). Totalt fanns 47 lediga
platser.
Under läsår 2013/14 fanns inga lediga platser efter reservantagningen till BA,
BF, EE, FT, HA HT, VF, HT men det fanns lediga platser på NB(4), RL(1) RX
(1) och VO(2). Totalt fanns 8 lediga platser.
Under läsår 2014/15 efter reservantagningen fanns lediga platser till BA(1),
BF(13), EE(1), FT(7), HA(1), HT(1), NB(11), RL(1), VF(2), RX(5) och VO(2).
Totalt fanns 45 lediga platser.
Under läsår 2015/16 fanns inga lediga platser efter reservantagningen till EE,
FT, RX, VF, VO men det fanns lediga platser på BA(2), BF(1), HA(1) HT(1),
NB(4) och RL(6) . Totalt fanns 15 lediga platser.
Under läsår 2016/17 fanns inga lediga platser efter reservantagningen till BA,
BF, EE, HA, HT, RL, VF, men det fanns lediga platser på FT(3), NB(8 ), RX(4)
och VO(2). Totalt fanns 17 lediga platser.
Utifrån ovanstående kan konstateras att de olika programmens popularitet har
varierat från år till år. Vissa program har haft många lediga platser under ett läsår
för att sedan ”återhämta” sig till läsåret därefter. Organisationen och därmed
tillgängliga platser till de olika programmen har förändrats över tid med
anledning av minskade elevkullar samt utifrån hur många elever som sökt
programmet. Att få fler elever till yrkesprogrammen är en utmaning, de populära
programmen har oftast inte möjlighet att ta emot fler sökande på grund av
organisatoriska begränsningar.
4. Rapport från Skolverket

Skolverket publicerade nyligen Rapport 442/2016 – En samlad redovisning och
analys inom yrkesutbildningsområden. Nedan redovisas ett utdrag från denna rapport
där Skolverket gör följande bedömningar:
-Elevers utbildningsval påverkas av många faktorer både inom och utanför
skolan. För att fler ska söka sig till yrkesutbildningar är det därför inte tillräckligt
med åtgärder och insatser inom skolväsendet.
-Branscherna behöver aktivt medverka till att öka intresset för respektive
yrkesområde.
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-Den tydligare uppdelningen av gymnasieskolans högskoleförberedande
program respektive yrkesprogram kan ha påverkat yrkesprogrammens attraktionskraft.
-Utvecklad regional samverkan kan främja ett brett utbud av yrkesprogram i hela
landet. Skolverket avvaktar med bedömningar om formerna för en sådan
utvecklad samverkan tills den pågående Skolkommissionen har lämnat sitt
slutbetänkande 2.
-Att elever får tillgång till saklig information om gymnasieskolan och rustas för
att göra återkommande val om studie- och yrkesinriktning är mycket
betydelsefullt. Studie-och yrkesvägledningen behöver stärkas och Skolverket
delar Yrkesprogramsutredningens bedömning om att en särskild utredning bör
få i uppdrag att utveckla studie-och yrkesvägledningen i grundskolan. Skolverket
anser att en sådan utredning också bör omfatta övriga skolformer 3.
-Rätt till prao på arbetsplatser av olika karaktär för alla elever i årskurs 8 och 9
kan öka intresset för yrkesprogrammen 4.
- Ett utvecklat värdegrundsarbete kan bidra till att nya grupper söker sig till
yrkesprogrammen och motverka avhopp bland elever som har gjort otraditionella utbildningsval 5.
-Möjlighet att läsa såväl yrkesinriktade som teoretiska kurser inom
vuxenutbildningen är av stor betydelse och behovet av vuxenutbildning har blivit
större med det ökade antalet nyanlända 6. / slut på utdrag från Rapporten.

2 Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35, Tilläggsdirektiv till 2015 års
skol-kommission (U 2015:03). Dir 2015:140.
3 Yrkesprogramsutredningen (2015) Välja yrke. SOU 2015:97. Skolverket (2016) Yttrande över

Välja yrke, slutbetänkande av yrkesprogramsutredningen, SOU 2015:97. Dnr 2015:1514.
4 Skolverket har tillstyrkt Yrkesprogramsutredningens förslag om att alla elever i grundskolan ska få

möjlighet att praoa.
5 Skolverket har tillstyrkt Yrkesprogramsutredningens förslag för ett utvecklat värdegrundsarbete i

gymnasieskolan.
6

Skolverket har tillstyrkt regeringens förslag om utökad rätt till komvux på gymnasial nivå i syfte att
uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Utbildningsdepartementet (2016) Rätt till
behörighetsgivande utbildning inom komvux, Ds 2015:60, Skolverket (2016) Yttrande över Rätt till
behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60). Dnr 4.2.1-2015:1610.
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5. Åtgärder och förslag till utvecklingsområden

Nedan redovisas de insatser som olika verksamheter gjort och de förslag som
är tänkta att genomföras för att få fler sökande till yrkesprogram.
5.1 Studie- och yrkesvägledningsorganisationens uppdrag.

Skolverket publicerade 2013 det allmänna rådet- Arbete med studie-och
yrkesvägledning 7. I skriften betonas att syftet med studie- och yrkesvägledningen
är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och
yrken. Man pratar om vägledning i vid bemärkelse som innebär all den
verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag
för att göra väl grundade studie- och yrkesval. Vägledning i snäv bemärkelse
avser den personliga vägledning som en studie- och yrkesvägledare ger i ett
vägledningssamtal. Elevernas val av vägledning ser olika ut men oavsett
utgångspunkt och skolform så är det viktigt att det är elevens egna beslut som
avgör och ligger till grund för val av framtida studier och yrken. Studie- och
yrkesvägledning är hela skolans ansvar men utifrån om man är rektor, lärare eller
vägledare så ser rollerna olika ut.
Ett grunduppdrag är att arbeta med att förändra de traditionella könsmönstren
vid val av gymnasieprogram. Detta är ett ständigt pågående arbete inom ramen
för studie- och yrkesvägledningsorganisationen som på lång sikt kan påverka
sökandebilden till yrkesprogrammen.
Implementeringen av arbetsplanen Röda tråden (studie- och yrkesvägledning
genom alla skolstadier) pågår. Arbetet skall leda till att varje elev får goda
förutsättningar för väl underbyggda val. Detta arbete kan också bryta
traditionella mönster och påverka inflödet till yrkesprogrammen. Skolverket har
tagit fram en skrift, Studie- och yrkesvägledning i undervisningen- fem lärande exempel från
grundskolan 8.
5.2 Kartläggning av gymnasievalsprocessen

Arbetet med att se över gymnasievalsprocessen pågår. Den övergripande
målsättningen med detta arbete är att bearbeta, utveckla och säkra
kommunikationen för att bidra till genomtänka val/minska antalet felval till
gymnasiet och avhoppen från gymnasieskolan. Arbetet kommer att genomlysa
gymnasievalsprocessen och aktiviteter kopplade till denna: vad gör vi, hur gör vi
och vem gör vad? Kartläggningen omfattar bland annat SYVs årshjul,
gymnasieantagningens årshjul, intervjuer med rektorer på gymnasieskolan kring
informationsspridning av olika program, skolbesök mm.
7 Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2013:180),
ersätter (SKOLFS 2009:20) om studie- och yrkesorientering.
8 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen, Skolverket, 2015.
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5.3 Försteläraruppdrag

Ett försteläraruppdrag inom gymnasiet har som grund att utveckla samarbetet
mellan skola och arbetsliv på yrkesprogrammen. Det kommer utföras genom
kvalitetssäkring samt riskbedömning av APL-platser. Kunskapsutbytet mellan
program och andra skolor ska stärkas.
Målet är att det samarbete som finns idag med företag som tar emot elever på
APL skall förbättras och kvalitetssäkras genom möten, utbildning för
handledarna och kartläggning av riskområden för att kunna dels förbereda
eleverna på deras APL period samt ge handledarna och deras chefer större
kunskap om hur man tar hand om eleverna och förbereder APL perioder.
Eleverna kommer att märka att handledarna på företagen kommer att vara mer
insatta i vad APL innebär vilket kommer att medföra högre kvalitet på den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Det kommer också att vara tydligare
vilka moment som ingår i kurserna som är förlagda till APL. Betygssättning och
bedömningar på APL kommer att tydliggöras för eleven.
Ett förstelärareuppdrag inom grundskolan har som grund att ge ökad förståelse
hos all personal om uppdraget studie- och yrkesvägledning enligt skollag och
läroplan. Likaså betydelsen av väl underbyggda val i kommande valsituationer
inför framtida utbildningar, ökad kännedom bland eleverna om att studie- och
yrkesvägledning ingår i vad man ska ”lära sig” i skolan samt tydliggörande av
struktur och lokal handlingsplan. Syftet är att öka elevernas medvetenhet om
betydelsen av väl underbyggda val samt att den lokala handlingsplanen för hur
vi jobbar med detta område ska vara väl känd bland elever och deras föräldrar.
Detta arbete kommer sannolikt att spridas till övriga grundskolor och även ge
effekter för gymnasieskolan.
5.4 Studie – och yrkesmässa utvecklas

Arbetsmarknadskunskap i Västerås gav en föreställning/information i samband
med att mässan öppnade. Den fick goda omdömen vid utvärderingen. Vid 2015
års mässa. Då inbjöds företag att delta på mässan med monter och berätta om
sin verksamhet och sina rekryteringsbehov. Eleverna hade dock svårt att anknyta
till företagen. Inför 2016 års mässa fick deltagande företag dels möjligheten att
ha en monter dels att presentera sig från scenen. Det underlättade elevernas
besök i företagsmontrarna avsevärt. Företagen har haft i uppdrag att lyfta upp
alla typer av arbeten som finns inom respektive verksamhet. Relativt många av
företagen anställer personer med gymnasial yrkeskompetens.
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5.5 Utveckla modell för prao

I samma anda som vårdprao prövas möjligheten att utveckla en teknikvecka. En
sådan teknikvecka skulle kunna ligga inom ramen för ett projekt inom
Kompetensförsörjning inom statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och
bidra till ökat intresse för yrkesprogram.
Prao som praktikform syns ligga väl framme för att bli ett obligatoriskt inslag
inom grundskolan, enligt utredningen ”Välja väg 9”. Enligt förslaget ska praon få
en nära koppling till skolämnena och bidra till resonemang kring otraditionella
eller könsstereotypa val.
För att möta behovet av utveckling av prao har tjänsten för praosamordning
utökats från 60% till 100%. Det ska bland annat bidra till att bredda utbudet av
prao– platser.
5.6 Jämn väg

Jämn väg är en utvecklingsprocess kring jämställdhetsfrågor och könsstereotypa
utbildningsval. Planerade åtgärder i form av föreläsningar har av olika skäl tyvärr
ställts in. Planer finns dock för att återuppta arbetet. En tydlig koppling finns
dock till Studie- och yrkesledningsvägledningens uppdrag att arbeta med
könsstereotypa utbildningsval. Frågan om jämställda val är en ständig
följeslagare inom vägledningen och det finns en stor medvetenhet kring hur man
arbetar med information och samtal för att bredda elevers perspektiv och öppna
upp för otraditionella val.
5.7 Utbildningspaket från Skolverket

Under 2016 har Skolverket och Arbetsförmedlingen erbjudit ett
utbildningspaket med fokus på skola- arbetsliv i samarbete med Region Gotland.
Utbildningspaketet har haft fokus på att studie- och yrkesvägledningen på ett
systematiskt sätt ska integreras i undervisningen i olika ämnen. Utbildningens
huvudsakliga syfte är att ge redskap för att stärka eleverna så att de ska kunna
göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete. Målgrupp för
utbildningen har i första hand varit lärare i grundskolan men även gymnasiet har
till viss del varit engagerade. Utbildningen har omfattat två dagar med
mellanliggande eget grupparbete som erbjudits processtöd.
Skolverket har erbjudit en uppföljning av projektet med ytterligare en
utbildningsdag.

SOU 2015:97 Att välja yrke. Kapitel 3, Bättre förutsättningar för medvetna studie- och
yrkesval.

9
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5.8 Dialogforum med branschrepresentanter

Upparbetad dialogform som används i kunskapsinhämtande syfte där Region
Gotland och Arbetsförmedlingen gemensamt ansvarar för genomförandet.
Årets dialogforum har dock fått stå tillbaka till förmån för dialog inom
kompetensförsörjningsområdet inom ”Hållbara Gotland”. Kompetensplattformens arbete och uppdrag har tydliggjorts med hjälp av ett externt
konsultföretag.
5.9 Ökad aktivitet i programråd

Rektorer och biträdande rektorer på Wisbygymnasiet har nedan redogjort för
programrådens arbete samt de aktiviteter som genomförs inom ramen för
programrådets verksamhet.
Handelsprogrammet har sedan ca två år tillbaka ett väl fungerande programråd
bestående av ett antal butikschefer, verksamhetsledaren för Visby Centrum,
tre karaktärsämneslärare samt biträdande rektor. Rådet träffas 4 ggr per läsår för
att bland annat planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet, diskutera
programmets långsiktiga utveckling samt säkerställa rutiner för bedömning och
arbetsmiljön på APL-platserna. Dessutom erbjuder skolan den av Skolverket
framtagna handledarutbildningen. I dagsläget behövs inga särskilda insatser för
att öka aktiviteten i detta programråd.
Barn- och fritidsprogrammet har ett etablerat programråd, träffar representanter
1 ggr per år. Representanterna kommer från; skola, barnomsorg och assistans.
Programansvarig kallar till träffen, varierat program med både fakta och
diskussionsfrågor. Stor andel deltagare från Region Gotland.
Vård- och omsorgsprogrammet har ett etablerat programråd, träffar
representanter 1 ggr per år. Det finns två olika programråd, ett för sjukvård och
omsorgsverksamheter. Har även samarbeten med SOF 10 om omsorgstrainee,
personalgruppen samarbetar med Renée Stiernstedt (samordnare för
vikariepoolen inom SOF och projektansvarig vård och omsorgstrainee) och
biträdande rektor samarbetar med Therese Bendelin (HR-chef SOF) för att
säkerställa framtida rekryteringsbehov inom SOF. Programansvarig kallar till
träffen, varierat program med både fakta och diskussionsfrågor. Stor andel
deltagare från Region Gotland.
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Hotell- och turismprogrammet verksamheten har försökt att på olika sätt ha
programråd. Både kort och koncist men även möte + bjuda på mat eller
föreläsning. De små hotellägarna upplever inte att de har ”tiden” att delta vilket
innebär att de inte kommer. HT lärarna arbetar med programrådsfrågor vid
APL-besök eller vid andra möten med branschen. HT-lärarna har idag ett väl
etablerat samarbete med First Choice (hotellarrangör) och förlägger en stor del
av undervisningen på hotellet vilket i sin tur gör att de har kontaktytor för
erfarenhetsutbyte. HT-lärarna lägger mycket kraft på att få handledarna på
hotellen att gå skolverkets digitala handledarutbildning. I och med att skolan inte
får till logistiken kring programråd är skolan beroende av HT-lärarnas nätverk.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har inte något programråd som träffas
regelmässigt. Branschen kommer inte. Istället har RL-lärarna gått med i olika
föreningar som värnar om programmets intressen och lärarna nätverkar genom
dessa forum. Det är viktigt att driva på från andra håll än bara skolan.
Exempelvis har Roger Hammarström från tillväxt Gotland önskat vara med vid
programråd. Branschen vill ha välutbildade medarbetare men de upplever inte
att de har tid att sitta och prata om innehållet i utbildningar. När det saknas
fungerande programråd så skapar i regel lärarna det utbytet på andra sätt. Det
som återkommer vid erfarenhetsutbyte med andra skolledare är att det krävs
”guldkant” för aktörer till programrådet. Ett förslag för att öka aktiviteten på
programråd skulle kunna vara att man förenade nytta med nöje och att de som
kommer vet att det inte bara blir att ”sitta i skolbänk”.
En kvinna berättade att när de hade programråd så avslutades alltid mötet med
att skolan bjöd på mat/bowling. Någon erbjöd en fortbildning inom något
intressant ämnesområde i samband med programrådet.
Fordonsprogrammet, inriktning personbil har ett fungerande programråd, även
om det kan vara svårt att få de små verkstäderna att komma på träffarna. Det är
möte minst en gång om året i programrådsformat. Lärarna har även
återkommande branschträffar med ex. Mekonomen. Skolan lånar ut lokal mot
att få vara med på deras fortbildningar av mekaniker. Arbetet i programråden
kan stimuleras genom att utarbeta attraktiva aktiviteter ex. föreläsare av intresse.
Förstelärarna inom APL arbetar bland annat aktivt med att forma en
handledarutbildning vilket skulle kunna kombineras med ett programråd.
Fordonsprogrammet, inriktning transport har haft ett väldigt aktivt programråd
med bland annat åkeriföreningen som aktör som efter beslut om nedläggning
arbetar mer för att hitta alternativa sätt för Gotland att utbilda lastbilschaufförer.
Programrådet har haft kontinuerliga träffar som nu mattats av något. För att
säkerställa branschens behov av yrkesförare bör man arbeta på parallella spår
med vuxenutbildning.
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Naturbruksprogrammet har fungerande programråd. De har regelrätta träffar en
gång/termin. Det är Gotland Grönt Centrum som är drivande i detta. Det
behövs inga ytterligare insatser för att öka aktiviteterna i programrådet.
Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet,
Sjöfartsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har fungerande
programråd. Programråden träffas en gång varje termin, och brukar ha ca 4 till
6 företag representerade. Man avhandlar läget i skolan och branschen,
APL mm. Aktiviteten är god på ovan nämnda program; ett undantag kan vara
grenen EE- Dator och Kommunikation som arbetar mot en bransch som är
rörlig och inte så väl sammanhållen. Lärarna bidrar till att programrådet fungerar
bättre och bättre.
6. Slutsats

Det är svårt att förutse de bakomliggande orsakerna till elevernas gymnasieval.
Det görs många aktiviteter bland lärare och inom olika verksamheter. Det är
viktigt att fortsätta med att tydliggöra informationen kring det utbud av olika
program som finns. Studie- och yrkesvägledningens roll i sammanhanget kan
inte nog betonas. Arbetet är långsiktigt och det kommer ta tid innan resultat i
form av förändrat sökmönster till gymnasiet visar sig. Det är viktigt att
samarbetet mellan grundskola och gymnasiet stärks i detta avseende liksom
samarbetet mellan olika förvaltningar och med externa aktörer.
Det finns tydliga ambitioner att öka samarbete mellan skola och arbetsliv.
Sådana aktiviteter återfinns exempelvis inom ramen för olika projekt inom
området Kompetensförsörjning och inom det statliga näringslivspaketet
Hållbara Gotland.

Lena Nordström
Gymnasiechef och
Tf chef för vuxenutbildningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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RS 2017/325
5 april 2017

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Delegation rörande projektbeslut inom Hållbara Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen delegerar beslutsrätten för beslut om finansiering till projekt
inom näringslivspaketet Hållbara Gotland till regionstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra näringslivspaketet
Hållbara Gotland om 100 mnkr och erbjudit Region Gotland att delta i detta.
Regionstyrelsen av beslutat bistå Tillväxtverket och därigenom har Tillväxtverket och
Region Gotland ett gemensamt ansvar för genomförandet, som en förstärkning av
det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
För att säkerställa ett effektivt och kundorienterat arbetssätt i genomförandet så
kommer Tillväxtverket svara för formell ärendeberedning och rekvisitionsgranskning.
Vidare så kommer beslutsfattandet om finansiering till projekten ske i följande
turordning: först Region Gotland och sedan Tillväxtverket. (Myndigheterna fattar
beslut om 50 procent vardera av näringslivspaketet Hållbara Gotland.) Motivet till att
Region Gotland fattar beslut först är att Region Gotland som regionalt
utvecklingsansvarig aktör på Gotland skall kunna styra vilka projekt som skall beviljas
medel ur ett regionalt perspektiv.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen menar att det är angeläget att hitta en flexiblare och
snabbare beslutsordning för finansieringsbeslut inom ramen för Hållbara Gotland,
med hänsyn till att programmets tid är förhållandevis kort och att det därför är
angeläget att kunna fatta beslut förhållandevis snabbt så att projektverksamheterna
kan påbörjas.
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till:

Tillväxtverket
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/224
8 mars 2017

Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Programsamordning Hållbara Gotland - Ansökan till Region
Gotland om medfinansiering för regionala tillväxtåtgärder
avseende programmet "Hållbara Gotland"
Förslag till beslut

•

Region Gotland beviljas finansiellt stöd för genomförande av Tillväxtverkets
och Region Gotlands gemensamma uppdrag att stärka en hållbar tillväxt och
näringslivsutveckling i Gotlands län med 2 865 000 kr varav 1 365 000 kr ur
anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder och 1 500 000 kr ur
näringslivsanslaget, med en tredjedel per år i tre år. (Anslag 1:1 2017: 455 000
kr, 2018: 455 000 kr, 2019: 455 000 kr och Näringslivsanslaget 2017:500 000
kr, 2018: 500 000 kr, 2019: 500 000 kr.)

Sammanfattning

Projektet ska stärka strukturerna för genomförande av det Gotländska tillväxtarbetet.
Projektet ska därför etablera en programsamordningsfunktion för samordning och
genomförande av Tillväxtverket och Region Gotlands gemensamma uppdrag
”Hållbara Gotland”. Projektet ska därför även stärka handläggarkapaciteten för
genomförande av insatser inom det gemensamma uppdraget samt för genomförande
av Gotlands tillväxtprogram för perioden inom vilket insatsområden inom det
gemensamma uppdraget ingår.
Ärendebeskrivning

Regeringen uppdrog den 30 juni 2016 till Tillväxtverket och erbjöd Region Gotland
att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i
Gotlands län. Uppdraget löper över åren 2016-2019. Under genomförandet ska
Tillväxtverket som är ansvarig myndighet för uppdraget och Region Gotland
samverka för att säkerställa ett genomförande som ligger i linje med regionens
program.100 miljoner exklusive medfinansiering ska fördelas till olika satsningar som
långsiktigt ska bidra till näringslivets nytta och en hållbar tillväxt. Det gemensamma
uppdraget har en nära koppling till Gotlands Tillväxtprogram för perioden 20162020 samt till Tillväxtverkets övriga strategiska regionsatsningar som relaterar till
Gotlands tillväxtprograms utvecklings- och styrkeområden. Insatser inom ramen för
det gemensamma uppdraget har parallella insatsområden i
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Tillväxtprogrammet. Härmed utgör det gemensamma uppdraget en delmängd av
Gotlands tillväxtprogram för perioden, under förutsättning att programmen
koordineras i enlighet med intentionerna i tillväxtpolitiken. Koordineringsarbetet
påbörjades under 2016 samtidigt som Tillväxtprogrammet färdigställdes. Under 2017
krävs fortsatta samordningsinsatser samtidigt som en handlingsplan för
Tillväxtprogrammet ska utarbetas. Region Gotland kommer löpande behöva ta
ställning till om konkreta insatser som ligger inom ramen för Tillväxtprogrammet
och det gemensamma uppdraget och utveckla samverkan med Tillväxtverket, utöver
det tillväxtarbete som redan bedrivs. Det finns behov av att få en välfungerande
samordningsfunktion mellan de två programmen, liksom behov av att stärka
handläggarkapaciteten regionalt i relation till det gemensamma uppdraget.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna kapacitetsförstärkning för
genomförande av det regionala tillväxtarbetet är nödvändigt baserat på de nya
förutsättningar som det gemensamma uppdraget mellan Region Gotland och
Tillväxtverket innebär.

Regionstyrelseförvaltningen

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

Gotland

REGION GOTLAND

2017-01-02

Försättsblad för ansökan till Region Gotland om medfinansiering för
regionala tillväxtåtgärder avseende programmet "Hållbara Gotland"
Projektets namn:

Programsamordning Hållbara Gotland
Uppgifter om sökanden
Sökande:

Organisationsnummer:

Region Gotland

212000-0803

Postadress:

Postnummer och ortnamn:

Arbetsställenummer (CFAR):

621 81 Visby
Församling/socken:

Telefon och telefax:

0498-269000
E-post:

Plusgiro / bankgiro / bankkonto:

189750-3
Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?
Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
oroiektets verksamhet.
Projektperiod:
2017-01-01—2019-11-01

D Ja

Totalt belopp för projektet, kronor:
4 230 000

Sökt belopp från Region Gotland, kronor:
2115000

Sökt belopp EU-medel, kronor:

Annan medfinansiering, kronor;
1 500 000 TVV Hållbara Gotland
615 000 Region Gotland - Näringslivsanslaget

D Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Projektorganisation
Projektledare:
Lina Holmgren

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi:
Annette Glover

Telefon:
0498-269092

Telefon:
0498-269435

E-post:
E-post:
Annette.glover@gotland.se
Lina.holmgren@gotland.se
Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)
Projektet ska stärka strukturerna för genomförandet av det Gotländska tillväxtarbetet. Projektet ska därför etablera
en programsamordningsfunktion och stärka handläggarkapaciteten för genomförande av Tillväxtverket och
Region Gotlands gemensamma uppdrag samt för genomförande av Gotlands tillväxtprogram för perioden, inom
vilket insatsområden inom det gemensamma uppdraget ingår.

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ort, datum
Visby 2017-

Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Adm

Sparad

2017-03-01

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Region Gotland

Organisationsnummer/Personnummer

16212000-0803

Arbetsställenummer

1913-3727

Arbetsställenamn

Region Gotland Ledningskontoret

Juridisk form

Kommuner

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)
Postadress

Visby

Postnummer

621 81

Postort

Visby

Telefonnummer

0498-269000

Organisationens e-postadress

registrator@gotland.se

Hemsida

Www.gotland.se

Firmatecknare

Peter Lindvall

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja
Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Annette Glover

Kontaktperson (telefonnummer)

0498-26 94 35

Kontaktperson (e-postadress)

annette.glover@gotland.se

Projektledare (för och efternamn)

Lina Holmgren

Projektledare (telefonnummer)

0498-269092

Projektledare (e-postadress)

lina.holmgren@gotland.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Annette Glover

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

annette.glover@gotland.se

Revisor för projektet (för och efternamn)

Carin Hult

Revisor (telefonnummer)

010-2124841

Revisor (e-postadress)

carin.hult@se.pwc.com

0498-269494

Allmänt
Projektnamn

Bakgrund till projektet

Programsamordning och handlägagrkapacitet inom
Region Gotland och Tillväxtverkets gemensamma
uppdrag

Regeringen uppdrog den 30 juni 2016 till Tillväxtverket och erbjöd Region Gotland att genomföra insatser
för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling (i fortsättningen kallat ¿det gemensamma uppdraget¿) i
Gotlands län. Uppdraget löper över åren 2016-2019. Under genomförandet ska Tillväxtverket som är
ansvarig myndighet för uppdraget och Region Gotland samverkan för att säkerställa ett genomförande som
ligger i linje med regionens program.100 miljoner exklusive medfinansiering ska fördelas till olika satsningar
som långsiktigt ska bidra till näringslivets nytta. Det gemensamma uppdraget har en nära koppling till
Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 samt till Tillväxtverkets övriga strategiska
regionsatsningar som relaterar till Gotlands tillväxtprograms utvecklings- och styrkeområden. Insatser inom
ramen för det gemensamma uppdraget har parallella insatsområden i Tillväxtprogrammet. Härmed utgör det
gemensamma uppdraget en delmängd av Gotlands tillväxtprogram för perioden, under förutsättning att
programmen koordineras. Koordineringsarbetet påbörjades under 2016 samtidigt som Tillväxtprogrammet
färdigställdes. Under 2017 krävs fortsatta samordningsinsatser samtidigt som en handlingsplan för
Tillväxtprogrammet ska utarbetas. Region Gotland kommer löpande behöva ta ställning till om konkreta
insatser som ligger inom ramen för Tillväxtprogrammet och det gemensamma uppdraget, utöver det
tillväxtarbete som redan bedrivs. Det finns behov av att få ett välfungerande samordningsfunktion mellan de
två uppdragen eller programmen liksom behov av att stärka handläggarkapaciteten regionalt i relation till det
gemensamma uppdraget.
Syfte med projektet
Syftet är att stärka strukturerna för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet genom en
programsamordningsfunktion/samverkan med Tillväxtverket och handläggarstöd inom ramen för
genomförandet av Tillväxtverkets och Region Gotlands gemensamma uppdrag.
Mål och indikatorer för projektet
Resultatmål: Att stärka Region Gotlands genomförandekapacitet inom ramen för det gemensamma
uppdraget.
Resultatmål: Att stärka Tillväxtverkets förståelse för Gotlands behov och utvecklingspotential både avseende
företagens och regionens förutsättningar.
Effektmål: Region Gotland bedriver ett hållbart och effektivt tillväxtarbete där lärandet från det gemensamma
uppdraget tas tillvara och omsätts till konkreta aktiviteter för näringslivets nytta.
Effektmål: Tillväxtverket möter det Gotländska regionala perspektivet, sammanhanget och dess
utvecklingspotential med en ökad kunskapsbas till följd av det gemensamma uppdraget - vilken omsätts till
konkreta aktiviteter till näringslivets nytta.
Indikator resultatmål:
- En programsamordningsfunktion för genomförande av det gemensamma uppdraget och Gotlands
tillväxtarbete är etablerad.
- En handlingsplan för Gotlands Tillväxtprogram är utarbetad (och uppdateras årligen) inom vilket
insatsområden i det gemensamma uppdraget ingår.
- Tillväxtverkets regionala dialog med Region Gotland har utvecklats baserat på den ökade kunskapen och
förståelsen för de regionala förutsättningarna (uppföljningen av den regionala dialogen används).
Indikator effektmål:
- Gotland har starka och självbärande strukturer för genomförande av tillväxt- och utvecklingsarbete.
Målgrupp
Målgruppen är potentiella projektägare och projektdeltagare inom det gemensamma uppdraget samt inom
ramen för Gotlands Tillväxtprogram. Även regionala och nationella aktörer inom ramen för den regionala
tillväxtpolitiken finns inom målgruppen.
Projektorganisation
Projektet organiseras av Region Gotland. Programorganisationen består även av programgruppen på
Tillväxtverket samt kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Gotlands län.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning
- Etablering av programsamordningsfunktion inom Region Gotland.
- Vidareutveckla/bygga upp interna samt externa strukturer och nätverk till gagn för genomförande av
regeringsuppdraget och gotländskt tillväxtarbete.
- Utarbeta strategiska insatser och dokument i samverkan med berörda strateger samt stämma av resultat med
andra externa
berörda aktörer.
- Följa upp och utvärdera insatser inom tillväxtpolitiken.
- Utveckla och stärka processtöd för genomförande av tillväxtarbete.
- Tillhandahålla arena/or för lärande samt genomföra erfarenhetsträffar med projektägare/deltagare.
- Ovanstående med särskilt fokus på smart specialisering/S3 för styrkeområdena mat-och livsmedel samt
besöksnäring.
Resultatspridning

Resultatspridning utgår från programnivå och handlar därför om att underlätta lärande mellan olika ingående
projekt/insatser genom tillhandahållande av lämplig arena för lärande liksom löpande erfarenhetsträffar.
Projektavgränsning
Projektet är avgränsat till genomförande av det gemensamma uppdraget
Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet är kopplat till Gotlands Tillväxtprogram samt till Tillväxtverkets övriga strategiska regionsatsningar
som relaterar till Gotlands tillväxtprograms utvecklings- och styrkeområden.
Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet ska stärka strukturerna för genomförande av goländskt tillväxtarbete. Projektet ska därför etablera
en programsamordningsfunktion och stärka handläggarkapaciteten för genomförande av Tillväxtverket och
Region Gotlands gemensamma uppdrag samt för genomförande av Gotlands tillväxtprogram för perioden,
inom vilket insatsområden inom det gemensamma uppdraget ingår.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2017-01-01

Datum för projektavslut

2019-11-01

Aktivitet
Programsamordning och
handläggarkapacitet

Startdatum
2017-01-01

Slutdatum
2019-11-01

Konferens/S3, regionalt
ERFAutbyte.
Programnivå.

2017-05-01

2019-11-01

90 000

ERFAträffar, arena för
lärande. Projektnivå.

2017-06-01

2019-11-01

60 000

Resor nationellt och
regionalt samarbete och
kunskapsutbyte

2017-02-28

2019-11-01

60 000

Ekonomi

Kostnad
4 020 000

Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

2017

2018

2019

Totalt

-

-

-

-

30 000

30 000

30 000

90 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

1 340 000

1 340 000

1 340 000

4 020 000

1 340 000

1 340 000

1 340 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

-

-

-

-

1 410 000

1 410 000

1 410 000

4 230 000

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

1 410 000

1 410 000

1 410 000

4 230 000

Indirekta
kostnader
Köp av tjänst

Konferenskostnad

Regionalt
erfarenhetsutbyte inom
styrkeområdena. Fokus
smart specialisering och
kunskap, lärnade från
andra
regioner/universitet.

Lokalkostnader
Personal
Lönekostnader

programsamordning &
handläggarkapacitet

Resekostnader

Resor inom Sverige

Resor avs möten på
TVV & hos andra
regioner

Övrigt
Konferenskostnad

Projektintäkter
(Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader

Totala
kostnader

Efraträffar,
arenakostnader

60 000

60 000

Finansiering
Finansieringsty
p
Finansiär
Offentlig
kontantfinansieri
ng

2017

2018

2019

Totalt

4 230 000

1 410 000

1 410 000

1 410 000

Tillväxtverket Hållbara
Gotland

500 000

500 000

500 000

Region Gotland
Hållbara Gotland

705 000

705 000

705 000

Region Gotland Nrlanslag

205 000

205 000

205 000

Privat
kontantfinansieri
ng

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansiering

1 410 000

1 410 000

1 410 000

4 230 000

Offentlig
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Privat
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

0

0

0

0

Summa,
projektmedel

0

0

0

0

1 410 000

1 410 000

1 410 000

4 230 000

Total
finansiering
Sökt belopp

0

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

339-8328

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

Utvärdering av projektet kommer att utgöra en inkluderad delmängd
av tillväxtprogrammets utvärdering liksom den löpande externa utvärderingen av det gemensamma uppdraget
som genomförs av upphandlade följeforskare.
Insatser inom det gemensamma uppdraget kommer inom detta projekt löpande avrapporteras till
regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektören, Länsstyrelsen i Gotlands län (samordnar
återkoppling till övriga statliga myndigheter) och Tillväxtsrådet.
Verksamhet efter projekttiden
Projektverksamheten och arbetssätten har bäring på ordinarie verksamhet såtillvida att projektets syfte till
stor del handlar om att stärka/bygga upp strukturerna, inklusive Region Gotlands, för genomförande av ett
effektivt tillväxtarbete.
Effekter på sikt
Projektet har bidragit till självbärande effektiva strukturer för regionalt tillväxtarbete där olika
utvecklingsaktörer (offentliga och privata) har god kännedom och kunskap om sin roll det system som man
som utvecklingsaktörer ingår i. I det ingår även god kännedom om de verktyg som tillväxtpolitiken besitter
samt om att tillväxtpolitiken handlar om att stärka företagens konkurrenskraft och för det ska kunna göras
behöver den institutionella konkurrenskraften (den miljö som företagen finns i) också vara stark.
Resultat efter projekttiden
En etablerad programsamordningsfunktion för genomförande av det gemensamma uppdraget har resulterat i
staka, goda strukturer för utvecklingsarbete på Gotland.
Övriga resultat
Bidrag till effektiv regional dialog mellan Tillväxtverket och Region Gotland med god förståelse för
Gotländska Regionala förutsättningar.
Kommentarer till indikatorer

Bilagor
Rad

Bilagans namn
1 Firmatecknare.pdf
2 RS delegationsordning.pdf

Signatur
Saknas

Beskrivning/Kommentar

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/243
30 mars 2017

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ansökan om medel för projekt "Företagsstöd inom Hållbara
Gotland”.
Förslag till beslut

•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projektet med 50,00 % av
projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 12 878 000 kronor ur
anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2017-04-01 – 2019-12-31

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 RS § 322 om riktlinjer för beviljande av bidrag
till små och medelstora företag för perioden 2016-2020. I beslutet gavs
regionstyrelseförvaltning i uppdrag att ta fram tematiska utlysningar kopplat till
styrkeområdena i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Uppdraget redovisas i
detta projekt.
Projektet har sitt ursprung i den utredning som Peter Larsson gjorde på regeringens
uppdrag i samband med att delar av norra Gotland blev Natura 2000 område.
Utredarens förslag ledde till ett regeringsbeslut om att kompensera Gotland med 100
miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i gotländskt näringsliv och bidra till
hållbar tillväxt.
Projektet kommer under perioden 2017-2019 att lansera ett paket om 25 miljoner
kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland inom följande
insatsområden.
- Nyindustriell utveckling, 5 miljoner kronor
- Hållbara livsmedel och maritima näringar, 10 miljoner kronor
- Besöksnäringen, 10 miljoner kronor
Syftet är att projektet skall öka tillgången till kapital för små och medelstora företag
via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det
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gotländska näringslivet. Vidare stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små
och medelstora företagen som ingår i projektet.
Vid projektets slut skall följande utveckling skett i det gotländska näringslivet.
- Boendekapaciteten och kvalitén har ökat.
- Förädlingsgraden av gotländska livsmedel har ökat och nyutvecklade
produkter säljs på marknader utanför Gotland.
- Företag inom tillverkningsindustrin har blivit effektivare och hittat nya
marknader både nationellt och internationellt.
Detta projekt ses som ett komplement till övriga projekt som kommer att bedrivas
inom ”Hållbara Gotland”. Teoretiskt beskrivet skall övriga projekt hjälpa företag att
ta fram utvecklingsplaner/strategier medan detta projekt skall underlätta för
företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering till
projektet.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 RS § 322 om riktlinjer för beviljande av bidrag
till små och medelstora företag för perioden 2016-2020. I beslutet gavs
regionstyrelseförvaltning i uppdrag att ta fram tematiska utlysningar kopplat till
styrkeområdena i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Uppdraget redovisas i
detta projekt.
Projektet har sitt ursprung i den utredning som Peter Larsson gjorde på regeringens
uppdrag i samband med att delar av norra Gotland blev Natura 2000 område.
Utredarens förslag ledde till ett regeringsbeslut om att kompensera Gotland med 100
miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i gotländskt näringsliv och bidra till
hållbar tillväxt. De tänkta insatserna delades upp på fem olika innovationsarenor.
-

Nyindustriell utveckling
Hållbara livsmedel och maritima näringar
Besöksnäring och kultur
Digitalisering
Kompetensförsörjning

För varje innovationsmiljö genomfördes under hösten 2016 en förstudie. I två av
förstudierna nyindustriell utveckling och hållbara livsmedel och maritima näringar
fastslogs att tillgång till kapital var en viktig utvecklingsfaktor för det gotländska
näringslivet. Även i andra undersökningar 1 har bristen på kapital framhållits som ett
hinder för tillväxt på Gotland. För att öka tillgången till kapital för enskilda företag
föreslog de båda förstudierna att medel skulle avsättas för stöd till enskilda företag.
-

Nyindustriell utveckling 5 miljoner kronor
Hållbara livsmedel och maritima näringar, 10 miljoner kronor

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 identifierades inom styrkeområde
besöksnäringen att det är brist på boendekapacitet under sommartid, varken antalet
1

Tillväxtverkets rapport- Företagens verklighet och villkor
Företagarnas rapport- Småföretagsbarometern
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bäddar eller standarden är tillräcklig. För att möta denna utmaning avsätts 10
miljoner kronor i detta projekt till företag som vill öka boendekapacitet och kvalité
på Gotland.
Projektet kommer under perioden 2017-2019 att lansera ett paket om 25 miljoner
kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland inom följande
insatsområde.
-

Nyindustriell utveckling 5 miljoner kronor
Hållbara livsmedel och maritima näringar, 10 miljoner kronor
Besöksnäringen, 10 miljoner kronor

Stöd till enskilda företag beviljas som.
- Investeringsstöd, bidrag 25 % av investeringen maximalt 1 800 000 kronor i
enlighet med SFS 2015:211 om stöd till regionala investeringar
- Affärsutvecklingscheckar, bidrag 50 % av kostnaderna maximalt 1 800 000
kronor i enlighet med SFS 2015:210 om stöd för att regionalt främja små och
medelstora företag.
Detta projekt ses som ett komplement till övriga projekt som kommer att bedrivas
inom ”Hållbara Gotland”. Teoretiskt beskrivet skall övriga projekt hjälpa företag att
ta fram utvecklingsplaner/strategier medan detta projekt skall underlätta för
företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Projektet skall även bidra till en hållbar utveckling genom att.
- Prioritera boende som kan användas året runt. Boendet kan då användas till
turister under sommar och exempelvis konferenser eller studentboende övrig
tid.
- Prioritera ökad vidareförädling av gotländska livsmedel vilket skall leda till
minskade transporter då varorna inte behöver transporteras fram och tillbaka
till ön.
- Prioritera insatser som effektiviserar och stärker hållbarheten i gotländsk
tillverkningsindustri.
Syfte
Syftet är att projektet skall öka tillgången till kapital för små och medelstora företag
via företagsstöd och därmed bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det
gotländska näringslivet. Vidare stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små
och medelstora företagen som ingår i projektet.
Mål
Vid projektets slut skall följande utveckling skett i det gotländska näringslivet.
- Boendekapaciteten och kvalitén har ökat.
- Förädlingsgraden av gotländska livsmedel har ökat och nyutvecklade
produkter säljs på marknader utanför Gotland.
- Företag inom tillverkningsindustrin har blivit effektivare och hittat nya
marknader både nationellt och internationellt.
På lång sikt har konkurrenskraften i enskilda företag och det gotländska näringslivet
stärkts. Fler företag har expanderat och anställt mer personal. Det gotländska
näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och i ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland.
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Utbudet av gotländska produkter på nya marknader har medfört att det gotländska
varumärket stärkts och därigenom ökat Gotlands attraktionskraft.
Det är i förväg svårt att uppskatta hur många företag som kommer att ingå i
projektet. Beviljat stöd blir avhängigt vilka belopp företagen investerar och vilken
stödform som behövs. Vid stöd till investeringar är maximalt stöd 25 % av
investeringen vid affärsutvecklingscheckar är maximalt stöd 50 % av kostnaderna. En
grov uppskattning är att 200-300 företag kan få tillgång till projektets resurser.
Målgrupper
Projektet riktar stödet till små och medelstora företag i hela länet med speciellt fokus
på företag som drivs av kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
Företagen skall bedriva verksamhet inom följande styrke- och utvecklingsområden i
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”.
- Styrkeområde besöksnäring
- Styrkeområde mat och livsmedel
- Utvecklingsområde nyindustrialisering
Deltagande företag skall, i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för företagsstöd,
ha en vilja och potential att utvecklas på marknader utanför Gotland.
Arbetssätt
Region Gotland kommer att vara projektägare och ytterst ansvarig för projektet.
Enheten för hållbar tillväxt ansvarar för att hantera, bereda, upprätta beslutsförslag i
inkomna ärende och att utbetala beviljade stöd. Enheter har sedan tidigare erfarenhet
av ovan nämnda arbetsuppgifter. För att hantera den ökande arbetsbörda projektet
innebär behövs förstärkning med en halvtidstjänst för att klara framförallt de
administrativa delarna i projektet.
Ansökningar görs genom Tillväxtverkets portal ”Min ansökan” och all hantering av
ansökningar, utbetalningar och uppföljning görs i Tillväxtverkets system Nyps.
Ansökningar kan göras fram till 2019-07-31 och skall vara slutredovisade senast
2019-11-30.
Stöd beviljas som:
- Investeringsstöd, bidrag 25 % av investeringen maximalt 1 800 000 kronor i
enlighet med § 18-19 i SFS 2015:211 om stöd till regionala investeringar
- Affärsutvecklingscheckar, bidrag 50 % av kostnaderna maximalt 1 800 000
kronor i enlighet med § 13 i SFS 2015:210 om stöd för att regionalt främja
små och medelstora företag.
Regional utvecklingsdirektör är beslutfattare i inkomna ärende i enlighet med Region
Gotland delegationsordning.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-04-01—2019-12-31

Kostnader
Personal
Företagsstöd
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1:1 Hållbara Gotland
Tillväxtverket Hållbara Gotlansd
Summa finansiering

2017
2018
252 000
336 000
8 000 000 10 000 000
8 252 000

2019
168 000
7 000 000

Totalt
756 000
25 000 000
25 756 000

4 126 000
4 126 000
8 252 000

3 584 000
3 584 000

12 878 000
12 878 000
25 756 000

5 168 000
5 168 000

Bedömning

Genom att öka tillgången till kapital för gotländska företag kompletterar detta projekt
andra företagsfrämjande insatser som görs på Gotland. Andra företagsfrämjande
insatser stödjer företag i att ta fram utvecklingsplaner/strategier medan detta projekt
underlättar för företagen att genomföra sina utvecklingsplaner genom att
tillhandahålla kapital.
Insatserna i projektet förstärks genom att kopplas ihop med Tillväxtverkets
affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering. Region Gotland är
utsedd av Tillväxtverket att hantera dessa checkar vilket medför att det kommer att
finnas en naturlig koppling mellan dessa.
Insatsen har stöd i Tillväxtprogram för Gottland 2016-2020 inom följande område:
- Styrkeområde besöksnäring, insatsområde ökad boendekapacitet.
- Styrkeområde mat och livsmedel, insatsområde ökad förädling.
- Utvecklingsområde företagsfrämjande och nyindustrialisering, insatsområde
samordnad satsning på nyindustrialisering.
Insatsen ligger även i linje med den analys och rekommendation som kommer ut ur
arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland.
Med anledning av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen
att bevilja finansiering för projektet.

Beslutsunderlag

Ansökan om regionala utvecklingsmedel för projekt ”Företagsstöd inom Hållbara
Gotland”, 2017-03-17
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Enheten för hållbar tillväxt, Region Gotland
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Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ny industriell utveckling - Hållbara Gotland - Ansökan om
regionala tillväxtmedel
Förslag till beslut

•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projektet med 50,00 % av
projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 11 024 999 kronor ur
anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.

Sammanfattning

Under oktober-november 2016 genomförde Almi en förstudie för att kartlägga
behov och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag inom
området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport
2016-11-30. Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga
aktuella rapporter om näringslivet på Gotland, en workshop med gotländska företag i
målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och kunskaper.
Rapporten visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera
områden, till exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga,
produktutveckling och forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
insatsområden, där det finns en utvecklingspotential för Gotland. Områdena ligger
väl i linje med de övergripande målen i Tillväxtprogrammet och Hållbara Gotlands
genomförandeplan.
I förstudien framkommer också att kapitalförsörjning är ett hinder för företagen att
kunna förverkliga sina utvecklingsplaner. Genom att avsätta fem miljoner kronor,
inom ramen för de medel som är avsatta till ny industriell utveckling, för företagsstöd
underlättas för företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Syftet med projektet är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region Gotlands
“Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och Tillväxtverkets “Hållbara Gotland
Plan för genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i
Gotlands län för perioden 2016-2019”.
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Insatsen har stöd i Tillväxtväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom område:
- Utvecklingsområde företagsfrämjande och nyindustrialisering, insatsområde
samordnad satsning på nyindustrialisering.
Det ligger även i linje med den analys och rekommendation som kommer ut ur
arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering till
projektet.

Ärendebeskrivning

Ny industriell utvecklingsprojektet har sitt ursprung i den utredning som Peter
Larsson gjorde på regeringens uppdrag i samband med att delar av norra Gotland
blev Natura 2000-område. Utredarens förslag ledde till ett regeringsbeslut om att
kompensera Gotland med 100 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i
gotländskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt. De tänkta insatserna delades upp i
fem olika innovationsarenor, varav Ny industriell utveckling är en. För varje
innovationsarena pekades en organisation ut som ansvarig för att göra en förstudie
under hösten 2016. Almi utsågs att göra förstudien för Ny industriell utveckling.
Under oktober-november 2016 genomförde Almi förstudien för att kartlägga behov
och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag inom
området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport
2016-11-30. Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga
aktuella rapporter om näringslivet på Gotland, en workshop med gotländska företag i
målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och kunskaper.
Rapporten visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera
områden, till exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga,
produktutveckling och forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
insatsområden, där det finns en utvecklingspotential för Gotland. Områdena ligger
väl i linje med de övergripande målen i Tillväxtprogrammet och Hållbara Gotlands
genomförandeplan. De sex områdena är:
- Förnyelseförmåga
- Digitalisering
- Internationalisering
- Hållbarhet
- Tillväxtvilja
- Samverkan
I förstudien framkommer också att kapitalförsörjning är ett hinder för företagen att
kunna förverkliga sina utvecklingsplaner. Genom att avsätta fem miljoner kronor,
inom ramen för de medel som är avsatta till ny industriell utveckling, för företagsstöd
underlättas för företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Syfte
Syftet med projektet är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region Gotlands
“Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och Tillväxtverkets “Hållbara Gotland
Plan för genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i
Gotlands län för perioden 2016-2019”.
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Projektet ska adressera de näringslivskopplade utmaningar som finns angivna i
tillväxtprogrammet som bristande tillväxtvilja och låg internationaliseringsgrad i de
gotländska företagen. Följande utmaningar hanteras inom projektet.
- Bibehålla ett högt nyföretagande så att vitaliteten och dynamiken i det
gotländska näringslivet fortsätter att utvecklas.
- Få fler gotländska företag att exportera sina varor och tjänster både nationellt
och internationellt.
- Stärka det regionala innovationssystemet så att det blir en naturlig mötesplats
för samhandling kring regionala utmaningar, där flera innovationsdrivna
lösningar kan skapas
- Öka insikten om fördelarna med att samverka, samt att stimulera till ökad
samverkan.
I Tillväxtverkets handlingsplan för Hållbara Gotland anges ett antal mål för
innovationsmiljön Ny industriell utveckling.
- Etablera ett centrum för ny industriell utveckling
- Stärka konkurrenskraften i målgruppens företag
- Stärka företagens förmåga att delta i globala värdekedjor
- Att exporten ökar
Projektets syfte är att bidra till att dessa övergripande mål förverkligas och att de
aktiviteter som genomförs har mål som verkar i denna riktning.
Mål
Projektet Ny industriell utveckling har som mål att:
- Erbjuda relevanta aktiviteter till företag i målgruppen som leder till ökad
kunskap, utveckling och ökad konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till hållbar
tillväxt.
- Erbjuda aktiviteter inom områdena:
Ökad förnyelseförmåga
Internationalisering
Hållbart företagande
Digitalisering
Samverkan
Ökad tillväxtvilja
- Etablera och öka kontakter mellan gotländska företag/organisationer och
resursorganisationer utanför Gotland, som till exempel RISE och Business
Sweden och att det efter projekttiden finns ett etablerat arbetssätt för att
kontakterna ska vidmakthållas.
- Utveckla nya metoder/arbetssätt för företagsutveckling och att erbjuda
befintliga program och resurser som hittills inte erbjudits på Gotland.
Målgrupp
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag
som har industriella processer.
När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen
att denna verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en
medveten systematik , ofta baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna.
Underförstått associeras begreppet med andra ord till massproduktion, standardisering och
repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för automatisering och ett effektivt utnyttjande
av maskiner och teknisk utrustning.
3 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/298

Definitionen av målgruppen bottnar i att företag med industriella processer till stor
del har gemensamma strukturer, utmaningar och utvecklingsfrågor, oavsett bransch.
Detta gör också att målgruppen vidgas, jämfört med om den endast skulle definieras
som tillverkande företag. Även nyföretagaraktiviteter kan komma att bli en del av
aktiviteterna i Ny industriell utveckling.
Arbetssätt
Grundtanken med Ny industriell utveckling är erbjuda företagen ett smörgåsbord av
ett brett utbud av aktiviteter där företagen kan välja vad de vill delta i. Utbudet ska
fastställas terminsvis under hela projektperioden, för att anpassa det efter företagens
önskemål och behov. Detta är ett nytt sätt att driva projekt och det är Almis
övertygelse att det kan skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella
sättet att driva projekt, där aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig.
Oavsett om aktiviteterna grundar sig på noggranna målgrupps- och behovsanalyser är
risken stor att detta leder till att en stor del av energin i projektet kommer att gå åt till
att sälja de aktiviteter som lagts på lagerhyllorna för att uppfylla de satta målen på
antal deltagare i respektive aktivitet. De aktiviteter som vänder sig till alla företag i
målgruppen, t ex seminarier och föreläsningar, kommer att visas i ett kalendarium
som kommer att marknadsföras på olika sätt, bland annat kommer det att finnas på
projektets hemsida.
I syfte att de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet Ny industriell
utveckling ska leda till nytta i de enskilda företagen och för Gotland totalt och för att
projektarbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt har Almi fastslagit vissa
vägledande principer för hur projektet ska bedrivas.
- Enkelhet, allt arbete i projektet ska bedrivas med enkelhet som ledstjärna.
- Flexibilitet, projektet ska vara öppet för förändringar under projektperioden,
både vad gäller aktiviteter som erbjuds och arbetssättet.
- Kompetenshöjande, alla aktiviteter i projektet ska leda till att höja
kompetensen hos företagen.
- Inspirerande, projektet ska arbeta med att utveckla företagen, att se de
möjligheter de har i stället för att fokusera på hinder, svagheter och liknande.
- Nöjda företagare, ledstjärnan i de olika aktiviteterna är att företagen ska
känna sig nöjda med aktiviteterna, att de skapat nytta på ett eller annat sätt i
företagen.
- Hållbarhet, i de aktiviteter som handlar om utveckling av enskilda företag
ska hållbar utveckling vara en ledstjärna.
- Nytta för pengarna, de resurskrävande insatserna ska riktas mot de företag
som har en uttalad tillväxtvilja och tillväxtpotential, men också resurser att
genomföra aktiviteter för att uppnå tillväxten.
- Avgifter, företag som deltar i aktiviteter ska betala en avgift för sitt
deltagande.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017—2019

Kostnader
Personal
Köpta tjänster
Lokalkostnader
Övrigt
Avgifter deltagare
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1:1 Hållbara Gotland
Tillväxtverket Hållbara Gotland
Summa finansiering

2017
2 287 824
4 864 425
198 000
481 000
-481 250
7 349 999

2018
2 333 581
5 101 669
238 000
528 000
-851 250
7 350 000

2019
2 380 253
4 960 997
173 000
422 000
-586 250
7 350 000

Totalt
7 001 658
14 927 091
609 000
1 431 000
-1 918 750
22 049 999

3 674 999
3 675 000
7 349 999

3 675 000
3 675 000
7 350 000

3 675 000
3 675 000
7 350 000

11 024 999
11 025 000
22 049 999

Bedömning

Grundtanken med projektet är erbjuda företag inom ny industriell utveckling ett
smörgåsbord med ett brett utbud av aktiviteter där företagen kan välja vad de vill
delta i. Deltagarna i projektet kommer därmed att få större möjlighet att påverka
innehållet än i tidigare bedrivna projekt. Det nya sättet att driva projekt bedöms
skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella sättet att driva projekt, där
aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig. Regionstyrelseförvaltningen
delar denna bedömning.
Projektet ger deltagande företag möjlighet att få kunskap som ökar
förnyelseförmågan, utnyttjar digitaliseringens möjligheter, ökar internationaliseringen
och samverkan vilket totalt sett leder till en ökad tillväxtvilja och ett hållbarare
företagande på Gotland.
Insatserna i detta projekt kompletterar insatserna i projektet ”Företagsstöd inom
Hållbara Gotland”. Detta projekt stödjer företagen i att ta fram
utvecklingsplaner/strategier medan företagsstödsprojektet stödjer företag att
genomföra sina utvecklingsplaner genom att tillhandahålla kapital.
Insatsen har stöd i Tillväxtväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom område:
- Utvecklingsområde företagsfrämjande och nyindustrialisering, insatsområde
samordnad satsning på nyindustrialisering.
Det ligger även i linje med den analys och rekommendation som kommer ut ur
arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland.
Med anledning av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen
att bevilja finansiering för projektet.

Beslutsunderlag
Ansökan om regionala utvecklingsmedel för projekt ”Ny Industriell Utveckling – Hållbara Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Avdelningen för hållbar tillväx
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Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Ny industriell
utveckling

Sparad

2017-03-10

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Almi Företagspartner Gotland AB

Organisationsnummer/Personnummer

165564881166

Arbetsställenummer

1842-2170

Arbetsställenamn
Juridisk form

Statliga bolag

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)

Konsultverksamhet avseende företags organisation

Postadress

Donners plats 1

Postnummer

621 53

Postort

Visby

Telefonnummer

0771-55 85 00

Organisationens e-postadress

info@almi.se

Hemsida

www.almi.se/gotland

Firmatecknare

Juliana Falke

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja
Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet
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Projektnamn
Bakgrund till projektet

Ny industriell utveckling - hållbara Gotland

Ny industriell utveckling-projektet har sitt ursprung i den utredning som Peter Larsson gjorde på regeringens
uppdrag i samband med att delar av norra Gotland blev Natura 2000-område. Utredarens förslag ledde till ett
regeringsbeslut om att kompensera Gotland med 100 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i
gotländskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt. De tänkta insatserna delades upp i fem olika
innovationsmiljöer, varav Ny industriell utveckling är ett. Drygt 27 miljoner kronor avsattes indikativt för Ny
industriell utveckling. För varje innovationsmiljö pekades en organisation ut som ansvarig för att göra en
förstudie under hösten 2016. Almi utsågs att göra förstudien för Ny industriell utveckling.
Baserat på förstudien ska projekt drivas under perioden 2017-2019. Almi har valt att söka ett stort projekt för
hela projektperioden, som omfattar i stort sett hela det avsatta beloppet för Ny industriell utveckling, förutom
de medel som Region Gotland har för avsikt att söka för företagsstöd.
På uppdrag av Tillväxtverket och Region Gotland genomförde Almi under oktober-november 2016 en
förstudie för att kartlägga behov och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag
inom området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport 2016-11-30 .
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag som har industriella
processer:
"När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen att denna
verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en medveten systematik, ofta
baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna. Underförstått associeras begreppet med andra
ord till massproduktion, standardisering och repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för
automatisering och ett effektivt utnyttjande av maskiner och teknisk utrustning."
Definitionen av målgruppen bottnar i att företag med industriella processer till stor del har gemensamma
strukturer, utmaningar och utvecklingsfrågor, oavsett bransch. Detta gör också att målgruppen vidgas, jämfört
med om den endast skulle definieras som tillverkande företag. Även nyföretagaraktiviteter kan komma att bli
en del av aktiviteterna i Ny industriell utveckling.
Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga aktuella rapporter om näringslivet på
Gotland, en workshop med gotländska företag i målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och
kunskaper. Rapporterna visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera områden, till
exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga/produktutveckling och
forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
Syfte med projektet
Det yttersta syftet med Ny industriell utveckling är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region
Gotlands Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och Tillväxtverkets Hållbara Gotland Plan för
genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län för perioden 20162019.
Projektet ska adressera de näringslivskopplade utmaningar som finns angivna i tillväxtprogrammet, bristande
tillväxtvilja och låg internationaliseringsgrad i de gotländska företagen. I avsnitt 5.1.2 Företagsfrämjande
anges följande utmaningar:
-¿Region Gotland har sedan ett antal år tillbaka haft ett högt nyföretagande jämfört med andra regioner i
Sverige. En viktig utmaning är att bibehålla det höga nyföretagandet så att vitaliteten och dynamiken i det
gotländska näringslivet fortsätter att utvecklas.
-Gotländska företag har låg internationaliseringsgrad. Den totala exporten uppgick år 2015 till 125 miljoner
kronor. Av de exporterande företagen hade endast 16 procent av företagen en exportomsättning på över 1
miljon kronor. Utmaningen under programperioden är att få fler gotländska företag att exportera sina varor
och tjänster både nationellt och internationellt.
-Den gotländska innovationsmiljön behöver utvecklas för näringslivet generellt. Det är en utmaning att stärka
det regionala innovationssystemet så att det blir en naturlig mötesplats för samhandling kring regionala
utmaningar, där flera innovationsdrivna lösningar kan skapas
-Affärsdriven samverkan mellan gotländska företag behöver utvecklas för att stärka konkurrensförmågan på
andra marknader. Utmaningen är att öka insikten om fördelarna med att samverka, samt att stimulera till ökad
samverkan.¿
I den Tillväxtverkets handlingsplan för Hållbara Gotland anges ett antal må för innovationsmiljön Ny
industriell utveckling:
-Etablera ett centrum för ny industriell utveckling
-Stärka konkurrenskraften i målgruppens företag
-Stärka företagens förmåga att delta i globala värdekedjor
-Att exporten ökar
Projektets syfte är att bidra till att dessa övergripande mål förverkligas och att de aktiviteter som genomförs
har mål som verkar i denna riktning.
Mål och indikatorer för projektet

MÅL
Projektet Ny industriell utveckling har som mål att:
- Erbjuda relevanta aktiviteter till företag i målgruppen som leder till ökad kunskap, utveckling och ökad
konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till hållbar tillväxt
- Erbjuda aktiviteter inom områdena
oÖkad förnyelseförmåga
oInternationalisering
oHållbart företagande
oDigitalisering
oSamverkan
oÖkad tillväxtvilja
- Att etablera och öka kontakter mellan gotländska företag/organisationer och resursorganisationer utanför
Gotland, som till exempel RISE och Business Sweden och att det efter projekttiden finns ett etablerat
arbetssätt för att kontakterna ska vidmakthållas
- Att utveckla nya metoder/arbetssätt för företagsutveckling och att erbjuda befintliga program och resurser
som hittills inte erbjudits på Gotland
Av förstudien framgår också att kapitalförsörjning kan vara ett hinder för tillväxt. Region Gotland har, enligt
uppgift, för avsikt att göra en ansökan om finansiering av investeringsstöd för hela Hållbara Gotland.
Regionen räknar med att 5 miljoner kronor till potten för investeringsstöd kommer att tas från de medel som
indikativt är avsatta för Ny industriell utveckling.
Eftersom denna ansökan endast avser projektverksamhet kommer Almi att initiera att Region Gotland också
ansöker om att medlen kan användas för riktade checkar som stärker möjligheterna för företag i målgruppen
för Ny industriell utveckling att förbereda och genomföra sina utvecklingsplaner. I dagsläget finns ingen
konkret plan för detta, men diskussioner har förts kring checkar inom bland annat följande områden:
- Internationalisering
- Digitalisering
- Produktutveckling
- Kompetensutveckling
Det övergripande målet med Ny industriell utveckling-projektet är att bidra till de gotländska företagens
tillväxt och ökade konkurrensförmåga. Förhoppningsvis går det att se sådana effekter redan under
projektperioden, men de största effekterna kommer sannolikt först efter 2019.
Den viktigaste indikatorn på att de aktiviteter som görs är relevanta och skapar nytta för företagen är deras
egen upplevelse. Nöjdheten hos deltagarna i olika aktiviteter och frågan om de bidragit eller kommer att bidra
till förändring/utveckling i företag är därför den mest rättvisande indikatorn på att projektet gör rätt saker.
Alla aktiviteter där det är lämpligt kommer att följas upp med frågor till deltagarna om motsvarade
förväntningar, om företaget fått ny kunskap/nya insikter/nya verktyg och om deltagandet har lett till eller
kommer att leda till utveckling i företaget.
Följande indikatorer kommer att följas under projektet i syfte att dra slutsatser och analysera resultat, men
inte målsättas:
¿Antal deltagare i olika aktiviteter
¿Fördelning av deltagare (storlek, geografisk hemort, bransch, kvinnor/män
¿Hur många företag som påbörjat eller ökat sitt hållbarhetsarbete, digitaliseringsarbete och
internationalisering
Målgrupp
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag som har industriella
processer:
När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen att denna
verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en medveten systematik, ofta
baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna. Underförstått associeras begreppet med andra
ord till massproduktion, standardisering och repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för
automatisering och ett effektivt utnyttjande av maskiner och teknisk utrustning.
Se vidare under "Bakgrund" ovan
Projektorganisation

Projektorganisationen kommer att ha följande funktioner. En grafisk illustration av projektorganisationen
finns i den bilagda projektplanen.
1 PROJEKTÄGARE
Almi Företagspartner Gotland AB kommer att vara projektägare och ytterst ansvarig för projektet.
2 STYRGRUPP
Styrgruppen har till uppgift att bevaka att målen i projektet nås och att projektledaren arbetar utifrån riktlinjer
och budget som finns i projektplan/finansieringsansökningar. I samband med projektstart ska styrgruppen
fastställa mandat och rapporteringskrav för projektledaren.
Styrgruppen kommer att bestå av följande personer:
Juliana Falke, VD Almi Företagspartner Gotland AB.
Susanna Kindberg, småföretagsansvarig RISE.
Peter Bloom, näringslivsstrateg, Region Gotland. Ansvarig för de företagsstöd som finansieras av Hållbara
Gotland-medel och EUs strukturfond Småland och Öarna.
Mathias Cöster, universitetslektor och studierektor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
Campus Gotland, styrelseledamot i Tillväxt Gotland
Eva Werkelin, företagare
Johanna Essemyr Pauldin, Tillväxtverket
Utvärderaren kommer att vara adjungerad i styrgrupp och delta på möten. Utvärderaren kommer att handlas
upp.
Projektledaren kommer att vara föredragande på styrgruppens möten.
Samtliga ovan nämnda personer (förutom utvärderaren) är tillfrågade och har accepterat uppdraget.
3 PROJEKTLEDARE
Projektledare är den som ansvarar för att projektverksamheten når målen och arbetar effektivt med de
resurser som finns. Projektledaren har också till uppgift att planera och följa upp de olika aktiviteterna i
projektet, svara för ekonomisk styrning och uppföljning samt för rapportering till finansiärerna.
4 KOMMUNIKATÖR/EVENT
Denna funktion innebär ansvar för projektets externa kommunikation och för planering och genomförande av
de större publika aktiviteterna.
5 AKTIVITETSANSVARIG
För varje aktivitet kommer en ansvarig att utses. Personen/organisationen svarar för att genomföra aktiviteten
enligt den överenskommelse som gjorts vid startmötet.
6 REFERENSGRUPP ALMI GOTLANDS MEDARBETARE
Alla Almi Gotlands medarbetare kommer att vara involverade i projektet på olika sätt. Medarbetarna kommer
att fungera som referensgrupp till exempel vad gäller idégenerering och bedömning av idéer, framför allt i
samband med att nya terminsprogram arbetas fram.
7 REFERENSGRUPP FÖRETAGARORGANISATIONER
Referensgruppen med företagarorganisationer ska dels vara idégivare för nya projekt och dels
förhoppningsvis fungera som projektets förlängda arm ut i det gotländska näringslivet. Exempel på
organisation som skulle kunna tänkas ingå i referensgruppen är Företagarna, Svenskt Näringsliv, Tillväxt
Gotland, företagarföreningar, Gotlands utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS) och Gotlands Förenade
Besöksnäring GFB).
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

(fylligare redogörelse finnsi den bilagda projektplanen)
Grundtanken med Ny industriell utveckling är erbjuda företagen ett smörgåsbord av ett brett utbud av
aktiviteter där företagen kan välja vad de vill delta i. Utbudet ska fastställas terminsvis under hela
projektperioden, för att anpassa det efter företagens önskemål och behov. Detta är ett nytt sätt att driva
projekt och det är Almis övertygelse att det kan skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella
sättet att driva projekt, där aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig. Oavsett om
aktiviteterna grundar sig på noggranna målgrupps- och behovsanalyser är risken stor att detta leder till att en
stor del av energin i projektet kommer att gå åt till att sälja de aktiviteter som lagts på lagerhyllorna för att
uppfylla de satta målen på antal deltagare i respektive aktivitet.
De aktiviteter som vänder sig till alla företag i målgruppen, t ex seminarier och föreläsningar, kommer att
visas i ett kalendarium som kommer att marknadsföras på olika sätt, bland annat kommer det att finnas på
projektets hemsida.
Projektet kommer att genomföras terminsvis med en planeringscykel som består av följande moment:
1. Idéfas - generering av idéer internt och externt
2. Urval - val av aktiviteter för kommande termin enligt kriterier redovisade i bilagd projektplan
3. Utse ansvarig - en ansvarig person/organisation utses för aktiviteten
4. Startmöte - med utgångspunkt i den miniprojektplan den ansvarige gjort hålls ett startmöte med
projektledningen för att fastställa aktivitetens ramar
5. Planering - aktivitetsansvarig planerar aktiviteten
6. Genomförande - aktiviteten genomförs
7. Utvärdering - aktiviteten utvärderas enligt miniprojektplanen
De enskilda aktiviteterna är i dagsläget inte fastställda enligt ovan. I den bilagda projektplanen (bilaga 2)
redovisas exempel på aktiviteter som finns i den idébank som löpande byggs upp och även det program som
fastställts för våren 2017.
Resultatspridning
Projektets resultat, både i form av utveckling i företagen och metodutveckling, kommer att spridas på en rad
olika sätt:
- Projektet kommer att slutredovisas på traditionellt sätt med en rapport
- De organisationer som är inblandade i projektorganisationen (styrgrupp, finansiärer, referensgrupper m fl)
kommer att få löpande redovisning av projektets resultat
- Ett avslutningsseminarium kommer att hållas i samband med projektslut
- Löpande kontakter kommer att hållas med de andra innovationsmiljöerna för utbyte av resultat och
erfarenheter
- Spridning av resutaten kommer att ske internt inom Almi-koncernen
Projektavgränsning
Projektet har en avgränsning i tid - 2017-2019 - då insatserna ska vara genomförda. Det finns också
avgränsningar mot de andra innovationsmiljöerna inom Hållbara Gotland, även om samverkan kommer att
ske när det gäller bredare aktiviteter.
Det finns också en avgränsning mot Almis ordinarie verksamhet som kommer att fortgå på normalt sätt.
Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet innehåller kopplingar till de andra innovationsmiljöerna, där löpande avstämning kommer att göras
för att hitta samverkansmöjligheter och undvika dubbelarbete/överlappningar.
Sammanfattande projektbeskrivning
Ny industriell utveckling-projektet omsluter ca 24 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Projektet
kommer att drivas av Almi Företagspartner Gotland AB i samverkan med RISE. Målgruppen för projektet är
små och medelstora företag på Gotland med industriella processer.
Projektet kommer att samla in idéer och behov från företag och dess organisationer/föreningar. Ett program,
"smörgåsbord", med ett utbud av olika aktiviteter - storföreläsningar, seminarier, workshops,
nätverksaktiviteter, djupare utvecklingsinsatser, analyser, företagsindividuella insatser - kommer att tas fram
för varje termin under projekttiden. Vilka aktiviteter som kommer att komma är beroende av önskemål och
behov hos näringslivet. Aktiviteternas längd kommer att variera från årslånga nätverkssamarbeten och
utvecklingsinsatser till enstaka kvällsseminarier.
Projektets mål är att alla akrtiviteter ska skapa nytta i företagen och därmed bidra till att företagen utvecklas
på olika sätt. Detta i sin tur till att projektet kommer att bidra till de övergripande målen om ökad
konkurrenskraft och hållbar tillväxt i det gotländska näringslivet.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2017-01-01

2019-12-31

Datum för projektavslut
Aktivitet
Projektplanering och
projektledning

Startdatum
2017-01-01

Slutdatum
2019-12-31

Planering och
genomförande av
aktiviteter

2017-03-01

2019-12-31

18 312 048

Information och
marknadsföring

2017-01-01

2019-12-31

1 757 652

Utvärdering

2017-03-15

2019-12-31

1 069 000

Ekonomi

Kostnad
2 830 050

Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

Indirekta
kostnader

2017

2018

2019

Totalt

893 389

911 257

929 483

2 734 129

Lönebikostnader

Almis medarbetare

595 057

606 958

619 098

Övrigt

OH-pålägg 15%

298 332

304 299

310 385

4 864 425

5 101 669

4 960 997

4 864 425

5 101 669

4 960 997

198 000

238 000

173 000

198 000

238 000

173 000

1 394 435

1 422 324

1 450 770

1 394 435

1 422 324

1 450 770

481 000

528 000

422 000

481 000

528 000

422 000

-

-

-

-

-481 250

-851 250

-586 250

-1 918 750

-481 250

-851 250

-586 250

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Köp av tjänst
Externa föreläsare

inkl konsulter

Lokalkostnader
Lokal

Externa lokalkostnader

Personal
Lönekostnader

Almis medarbetare

Resekostnader

Resor inom Sverige

Resor totalt, inom
projektet, men även för
deltagare i de olika
aktiviteterna

Övrigt
Projektintäkter
(Avgår)
Övrigt

Summa,
faktiska
kostnader

Totala
kostnader

Deltagaravgifter

14 927 091
609 000
4 267 529
1 431 000

Finansiering
Finansieringsty
p
Finansiär

2017

2018

2019

Totalt

3 674 999

3 675 000

3 675 000

11 024 999

3 674 999

3 675 000

3 675 000

Privat
kontantfinansieri
ng

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansiering

3 674 999

3 675 000

3 675 000

11 024 999

Offentlig
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Privat
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

3 675 000

3 675 000

3 675 000

11 025 000

Summa,
projektmedel

3 675 000

3 675 000

3 675 000

11 025 000

Total
finansiering

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Offentlig
kontantfinansieri
ng
Region Gotland

Sökt belopp

11 025 000

Momsredovisning

Nej

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5118-0099

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

En interaktiv extern utvärderare kommer att handlas upp för projektet. Utvärderaren förväntas vara aktiv
löpande under hela projektet och följa upp, utvärdera och påverka projektet. Det innebär att utvärderaren inte
enbart passivt ska observera och kommentera vad som görs, utan även delta aktivt i diskussioner kring beslut
och planering av kommande aktiviteter. Utvärderarens huvudsyfte är inte att följa upp ekonomin i projektet,
då denna funktion tillgodoses genom löpande kontakter med finansiärerna när
problem/frågeställningar/tveksamheter dyker upp samt genom de regelbundna redovisningar som görs till
Tillväxtverket/Region Gotland och den feedback som då lämnas. Utvärderarens uppgifter blir i stället:
¿Att löpande följa projektet och dess aktiviteter, bland annat genom deltagande i styrgruppsmöten
¿Att utvärdera de utvärderingar som görs för de enskilda aktiviteterna
¿Att följa upp och utvärdera projektets aktiviteter och resultat i relation till syfte, mål och indikatorer
¿Att utvärdera lednings- och styrningsarbetet i projektet
¿Att halvårsvis skriva en utvärderingsrapport och leda en workshop med styrgruppen utifrån denna rapport
Verksamhet efter projekttiden
Ett av projektets syften är att det efter projekttiden ska finnas ett "nyindustriellt centrum" på Gotland. Att
hitta en effektiv lösning på detta är en av projektets uppgifter. Projektet kommer också att leda till att flera
verktyg/metoder/program finns etablerade på Gotland för den fortsatta utvecklingen av gotländskt näringsliv.
Effekter på sikt
Projektets övergripande syfte är att stärka konkurrenskraften i det gotländska näringslivet och skapa hållbar
tillväxt i företagen. Projektet ska bidra till detta, vilket i förlängningen leder till att företagen utvecklas,
anställer fler och dörmed bidrar till Gotlands övergripande mål att öka befolkningen till 65 000 invånare.
Resultat efter projekttiden
En stor del av projektets insatser handlar om att företagen ska få nya kunskaper och verktyg för sin
utveckling. Denna kunskap kommer att finnas kvar även efter projekttiden och förhoppningsvis utnyttjas för
fortsatt tillväxt och utveckling.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer

Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Regbevis Almi.pdf
2 intyg o underskrift.pdf
3 NIU budget slutlig.xlsx
4 NIU Projektplan slutlig.pdf

Signatur
Personnummer
195710093534
Namn
Karl Magnus Larsson

detaljerad budget

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/203
4 april 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag skolkök
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen medges ett tilläggsanslag för skolkök med
700 000 kr för 2017.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av ytterligare tilläggsanslag för att investera
i skolkök så att man kan lösa de behov som finns. Det utökade investeringsbehovet
uppgår till 700 tkr fördelat på, Terra Novaskolan 500 tkr samt 200 tkr för
Gråboskolan.
Tilläggsanslaget kompletterar tidigare fattat beslut 30 mars 2017, RS 2017/203
Ärendebeskrivning

Budgetberedning våren 2016, ledde fram till ett investeringsstopp för ej påbörjade
investeringar/projekteringar. Detta innebar bland annat att de planerade
ombyggnationerna av köken vid Gråbo och Terra Nova skolor stoppades.
Vid förprojekteringen våren -16, framkom att fördröjning av projekten tillsammans
medhögkonjunktur, lett till ökade byggkostnader för båda köken. För Gråboskolan
med 700 tkr och Terra Novaskolan med 1 300 tkr. Tilläggsanslag om sammantaget 2
000 tkr, äskades och beviljades av regionstyrelsen den 30 mars-17, efter att först
föredragits i regionstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2017.
I samband/enlighet med uppdraget att se över/uppdatera kostutredningen för
perioden 2018 - 2022, gjorde Tekniska förvaltningen en ny kostnadsuppskattning för
samtliga kvarvarande köksinvesteringar. Kostnadsuppskattningen visade att
förprojekteringen missat delar som borde tagits med i beräkningen. För köken Gråbo
och Terranova innebär detta:
Gråbo

Ventilationskåpa inklusive installation 200 tkr

Terra Nova

Utbyte av ytskikt

500 tkr

Kostnadsbedömningen gjordes efter regionstyrelsens arbetsutskott den 14 mars men
kom inte med i underlaget till Regionstyrelsen den 30 mars.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/203

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende skolkök
är relevanta och att tilläggsanslag bör beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/223
28 mars 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Statsbidrag för uppförande av rondell vid
Broväg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 100 000 kronor för att
bruttofinansiera cirkulationsplats. Anslaget finansieras via statsbidrag från
Trafikverket.

Sammanfattning

En detaljplan för Telefonen 4 har sedan tidigare framtagits. I detaljplanen framgår att
en cirkulationsplats skall byggas i korsningen mellan Norra Hansegatan, Atlasgatan
och Broväg. Byggandet av cirkulationsplatsen sker i samarbete med exploatören
Gotland Investment AB. Gotland Investment AB står för samtliga kostnader
förutom den summa som Region Gotland får statlig medfinansiering för.
Trafikverket har beslutat att Region Gotland får statlig medfinansiering med
2 100 000 kr till cirkulationsplatsen. Den statliga medfinansieringen har blivit beviljad
då Trafikverket har gjort bedömningen att åtgärden kommer bidra till de
transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen.
Tilläggsanslag för att bruttofinansiera investeringen erfordras med totalt 2 100 000 kr
för investeringar vid ny rondell vid Broväg i Visby. Tilläggsanslaget finansieras med
statsbidrag med 2 100 000 kr, vilket är beslutat av Trafikverket.
Den totala investeringsutgiften för projektet är beräknad till 6 300 000 kr. Medel på
4 200 000 kronor har kompletteringsbudgeterats sedan 2015 och finns därmed i 2017
års budget. Region Gotland kommer att äga anläggningstillgången.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden får tilläggsanslag på
2 100 000 kronor som finansieras via statsbidrag från Trafikverket.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, beslut 2017-02-22 §46
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Protokoll

Tekniska nämnden 2017-02-22

TN § 46

Tilläggsanslag Statsbidrag för uppförande av rondell vid Broväg
AU §24
TN 2017/26

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-01-03

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
2 100 000 kr för investeringar vid rondellen Broväg projekt nr 12021.

•

Finansiering sker genom statsbidrag 2 100 000 kr.

Bakgrund

En detaljplan för Telefonen 4 har sedan tidigare framtagits. I detaljplanen framgår att en
cirkulationsplats skall byggas i korsningen mellan Norra Hansegatan, Atlasgatan och
Broväg. Byggandet av cirkulationsplatsen sker i samarbete med exploatören Gotland
Investment AB. Gotland Investment AB står för samtliga kostnader förutom den
summa som Region Gotland får statlig medfinansiering för.
Trafikverket har beslutat att Region Gotland får statlig medfinansiering med 2 100 000
kr till cirkulationsplatsen. Den statliga medfinansieringen har blivit beviljad då
Trafikverket har gjort bedömningen att åtgärden kommer bidra till de transportpolitiska
funktions- och hänsynsmålen.
Bedömning

Tilläggsanslag erfordras med totalt 2 100 000 kr för investeringar vid ny rondell vid
Broväg i Visby. Investeringen finansieras med statsbidrag med 2 100 000 kr, vilket är
beslutat av Trafikverket. Den totala investeringsutgiften för projektet är beräknad till 6
300 000 kr. Medel på 4 200 000 kronor har kompletteringsbudgeterats sedan 2015 och
finns därmed i 2017 års budget. Region Gotland kommer att äga anläggningstillgången.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
2 100 000 kr för investeringar vid rondellen Broväg projekt nr 12021.

•

Finansiering sker genom statsbidrag 2 100 000 kr

Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2017/90

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2017-03-22

Regionstyrelsen

Planering för den framtida utvecklingen av Klintehamn

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet
med planeringen av det framtida Klintehamn. Upprättandet av planförslaget
skall ske utifrån den process som redovisas nedan under Bedömning.
Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för
det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ av planeringsdokument som
skall tas fram.
Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, antagen i juni 2010 (aktualitetsförklarad i april
2014), sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Storsudret, Fårö
och Östergarnslandet samt för de utpekade serviceorterna på ön.
I valet av vilken serviceort som står först i tur anser regionstyrelseförvaltningen
att Klintehamn bör prioriteras högst. Motivet för detta är bland annat den
planerade utvecklingen av hamnområdet när delar av verksamheten i Visby
hamn flyttas över till Klintehamn. I samband med denna flytt är det angeläget
att se över konsekvenserna när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som
rör kopplingen mellan de centrala delarna av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu
finns goda kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet.
Ett eventuellt upptagande av en ny stor kalkstenstäkt på södra Gotland
kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i anslutning
till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kommer det att innebära
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störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett
helhetsgrupp över den framtida planeringen av Klintehamn.
Säkerställandet av servicen i tätorterna runt om på ön utgör en förutsättning
för att bibehålla och utveckla landsbygden. Den pågående serviceutbudsutredningen kommer därför att utgöra ett viktigt planeringsunderlag i arbetet
med framtagandet av planen.
När ärendet togs upp på regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-23, § 42, med
regionstyrelseförvaltningens förslag att få i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Klintehamn i enlighet med översiktsplanens intentioner,
beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet med budskapet att skyndsamt se över möjligheterna för en snabbare planprocess.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt
att den fördjupade översiktsplanen utgör det bästa verktyget för att ta fram ett
planeringsvänligt underlag inför kommande detaljplaneringar när det gäller
geografiskt större och komplexa områden. Orsaken till detta är dels den, för
den demokratiska processen, så viktiga medborgardialogen som formaliseras
inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser dels att efterföljande
detaljplaner utgör naturligt påföljande processer där planeringsplattformen
baseras på intentionerna och slutsatserna i den fördjupade översiktsplanen.
Ett sätt att möta arbetsutskottets önskemål är att försöka finna nya former för
planeringsprocessen när det gäller serviceorterna. En möjlighet kan vara att
inleda planeringen med en bred dialog som identifierar behov av insatser som
inte kräver stöd enligt plan- och bygglagen. Det kan vara åtgärder som på olika
sätt förstärker attraktiviteten i serviceorten och som eventuellt kan lösas genom
insatser av annan karaktär som exempelvis trygghetsåtgärder eller insatser som
rör näringslivsutvecklingen. Det förefaller också rimligt att anta att ett sådant
förfarande kan tänkas vara möjligt inför planeringen av vissa serviceorter där
komplexiteten är mindre och därmed kräver mindre planeringsinsatser.
Det finns exempel där kommuner inför framtagandet av fördjupade översiktsplaner inlett processen med riktade dialogmöten med olika samhällsgrupper –
ungdomar, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer samt
politiker. Syftet med dessa dialoger har varit att ringa in de planeringsfrågor

som just den specifika fördjupade översiktsplanen förväntas lösa. Processen
har inletts med en bred webbenkät till de olika samhällsgrupperna vilket följts
av dialogmöten där frågeställningar som kommit upp under utvärderingen av
webbenkäten legat till grund för diskussionerna. Resultaten från dialogmötena
ha därefter sammanställts som ett grundläggande planeringsunderlag inför
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Denna tidiga dialog kan
genomföras under en kort tidsperiod under ett par månader med samverkande
resurser från flera förvaltningar.
Kontentan av det ovannämnda processförfarandet är att den inledande dialogfasen initialt innebär en förlängning tidsmässigt samtidigt som problemställningarna tydliggörs i ett mycket tidigt skede vilket sannolikt ger en
efterföljande effektivare planprocess. Det finns också en viktig demokratisk
aspekt på denna typ av förfarande för att undvika synpunkter som ”det är
ingen idé att komma in med synpunkter eftersom vi kommer in så sent i
processen”.
Utifrån ovannämnda beskrivning och det tidigare sagda förslår regionstyrelseförvaltningen att den kommande planeringen av serviceorterna inleds med
ovan beskrivna dialogprocess i varje enskilt fall där slutsatserna kan ligga till
grund för en inringning av de frågor som den enskilda planeringen av
respektive serviceort förväntas fokusera på. Slutsatserna inför varje enskild
planering bör därefter utgöra underlag för en bedömning från politiker och
tjänstemän om det krävs en fördjupad översiktsplan för att fördjupa sig i de
framtagna fokusområdena eller om det i det enskilda fallet kan räcka med
andra insatser som inte kräver PBL-stöd men som ändå verkar för en positiv
samhällsutveckling.
Kostnaderna för den inledande dialogprocessen i form av framtagande av
planeringsverktyg, möten etc beräknas uppgå till ca 150 tkr. Dessa kostnader
skall belasta regionstyrelseförvaltningens budget. Lönekostnader finansieras
inom ramen för nämndernas driftbudgetar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Ärendenr RS 2017/273

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2017-03-23

Regionstyrelsen

Planuppdrag för Inre Hamnen, Visby

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby utifrån de planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien.
Sammanfattning

Hamnområdet i Visby är den mest strategiskt viktiga platsen på Gotland där en
mängd olika anspråk möter varandra. Kärnan i området utgörs av hamnverksamheten där det finns en politisk enighet om att hamnens möjlighet till
framtida utveckling och expansion inte får äventyras av andra anspråk.
Under årens lopp har det gjorts ett antal studier av hamnområdet som beskrivit
möjliga utvecklingar. Exempel på detta är ”Utvecklingsplan Holmen” som togs
fram av Malmström Edström Arkitekter AB och presenterades och godkändes
av dåvarande kommunstyrelsen 2008-11-19, § 284, som ett underlag för den
framtida utvecklingen av området. Slutsatserna i denna studie kom sedan att
ligga till grund för beskrivningen av den önskade utvecklingen formulerad i
”Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet”, antagen av dåvarande
kommunfullmäktige 2009-12-14, § 172. I planen sägs att den framtida
utvecklingen skall präglas av att området ges en publik karaktär och att
planeringen skall tillgodose
• Turismens behov
• Högskolans framtida utveckling
• Kryssningstrafikens och gästhamnens framtida behov
• Parkeringar för bilar och bussar sommartid
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•
•

Utveckling mot en attraktiv sjönära miljö för promenader och
rekreation
Möjligheter till ny bebyggelse, kontor och andra verksamheter

Vidare sägs att i det fortsatta planarbetet skall hänsyn tas till riksintresset Visby
hamn samt till världsarvet och riksintresset för kulturmiljövård (Visby
innerstad).
I mars 2015 godkände regionstyrelsen ett planprogram för HamnenKopparsvik-Holmen (RS 2015-03-04, § 29). De viktigaste slutsatserna i detta
dokument var dels att Visby hamns framtida utveckling inte får äventyras dels
att ingen ny bostadsbebyggelse kommer att tillåtas mot bakgrund av befintliga
bullerstörningar från hamnverksamheten/biltrafiken samt luktstörningar från
Visby avloppsreningsverk. Däremot kan nya verksamheter av olika slag tillåtas.
Under hösten och vintern 2016-17 har en stadsvisionsstudie över den inre
hamnen tagits fram av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB. Studien redovisar
en möjlig utveckling utifrån de planeringsförutsättningar som nämns ovan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förslår att regionstyrelsen ger byggnadsnämnden i
uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby
utifrån de planeringsförutsättningar som tidigare redovisats i politiskt beslutade
övergripande plandokument samt utifrån ovan nämnda stadsvisionsstudie.
Beslutsunderlag
Ahlqvist & Almqvist - Inre hamnen i Visby, stadsvisionsstudie

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/201
14 mars 2017

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33, Stora
Törnekvior m.fl, samråd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget att medge anläggandet av en ny vägdragning för angöring av
den pågående byggnationen inom A 7-omådet från såväl Allégatan som från
cirkulationsplatsen vid kv Stenhuggaren på Visbyleden. I övrigt föreslås inga nya
byggnationer inom planområdet förutom nya gång- och cykelvägar.
Den föreslagna vägen kommer i stort sett att ha samma sträckning som den befintliga
sträckningen för Stora Törnekvior, en av Visbys äldsta vägar. Sträckningen följer
också intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet och utgör en
väsentlig del i den framtida utvecklingen av A 7-området. Anläggandet av en gångoch cykelväg längs Stora Törnekviors norra sida förutsätter att en mindre del av
TeliaSoneras befintliga område måste lösas in. I söder gränsar planområdet till ett
område för kolonilotter. Utbyggnaden av vägen Stora Törnekvior kommer att
påverka koloniområdet såtillvida att ett befintligt staket som avskiljer koloniområdet
kan komma att behöva flyttas något söderut. Anläggandet förväntas inte påverka
några kolonilotter.
Planförslaget bedöms ha liten påverkan på miljö och människor varför planförfattaren anser att en ny miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.
Dagvattenhanteringen kommer att redovisas i samband med projekteringen. Lokalt
omhändertagande skall eftersträvas.
Ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära såväl investerings- som
driftkostnader för underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt avvattning.
Eftersom det finns ett flertal detaljplaner som styr utbyggnaden av A 7-området och
att den nu aktuella ”Infrastrukturplanen” utgör en viktig del i det totala genomförandet skall genomförandekostnaderna för infrastrukturen utgöra en del av de
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/201

totala utgifterna som finansieras genom anslutningsavgifter och intäkter genom
markförsäljning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att detaljplaneförslaget följer de övergripande planer som ligger till grund för utvecklingen av A 7-området och har därför
inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan, samrådshandling
Beslut byggnadsnämnden § 13/2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag till detaljplan för

Del av Visby Artilleriet 1:33, Stora Törnekvior m.fl.
Region Gotland

Samrådshandling
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Ärendenr: BN 2016/9921
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-01-25

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN ärendenummer
fastighetsbeteckning
2017-01-25
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat
förfarande.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid utökat planförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN ärendenummer
fastighetsbeteckning
2017-01-25
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201612-07.
Planens syfte och
huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till
cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad
översiktsplan för Visby. Gatan är delvis utbyggd inom antagna detaljplaner
för kv Sergeanten och Adjutanen på A7-fältet.
Västra Törnekvior planläggs för att ansluta mot Stora Törnekvior där också
utbyggnad av gång- och cykelväg möjliggörs.
Trädgårdsgatan byggs ut och ansluts mot Stora Törnekvior

MKB 1994-11-01

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktslanen för A7-fältet, antagen
av KF 1996-02-12.

Ställningstagande till
behovet av
miljöbedömning

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra
stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Den naturmark som tas i anspråk är trivial utan omistliga naturvärden.
Större delen av den skogsdunge som finns idag blir kvar även efter
utbyggnaden av vägen.
.
Arkeologisk undersökning görs innan detaljplanen antas.
Den nya vägdragningen medför inga ökade problem med buller för boende.
Vägdragningen avlastar Trädgårdsgatan, vilket medför en förbättrad
boendemiljö.
Det finns inget som tyder på förorenad mark, under anläggningsfasen gäller
dock normal uppmärksamhet.
Genomförandet av planen bidrar varken negativt eller positivt till några
ekosystemtjänster.
Planen som medger ny vägdragning med liten påverkan på miljö och
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människor och med liten total påverkan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området är beläget i östra delen av A7-fältet, söder om
återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs den gamla
järnvägsbanken. Se framsidan.

Areal

Detaljplanen omfattar ca 2.6 hektar.

Markägoförhållanden

Del av Visby Artilleriet 1:33 är i Region Gotlands ägo. Visby Artilleriet 1:35
ägs av TeliaSonera.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För området gäller fördjupad översiktsplan för Visby, antagen 2009-12-14,
KF § 172. Enligt den ska bebyggelseområdena på A7-fältet tafikmatas
genom ”silning” i ett traditionellt gatunät med anslutningar till Follingboväg,
Allégatan och Visbyleden.

”Illustrationsplan A7-fältet
Visby” Temagruppen
Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet
2025 ”Hela Visby”

Detaljplaner

Två detaljplanen tangerar planområdet i nordväst. Del av Visby Artilleriet
1:33, 09-P-123, omfattar återvinningen och Del av Artilleriet 1:33, 09-P-204,
kv Löjtnanten och Majoren. I båda fallen påverkas områden med
användningen ”Natur”. I övrigt är området inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-07 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33
för att möjliggöra utbyggnad av gatan Stora Törnekvior.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom detaljplanen är största delen av Stora Törnekvior planerad längs
gamla järnvägsbanken. Områden utlagda som natur- och parkmark är en
fortsättning på markanvändningen i angränsande detaljplaner. Norr om
Stora Törnekvior finns små områden med användningen Natur. Dessa finns
med för att områdena inte ska bli detaljplanelösa i gränsen mellan två
detaljplaner.
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Geotekniska
förhållanden

De geotekniska förhållandena kommer att undersökas inför projektering av
gatan.

Fornlämningar

Arkeologisk undersökning ska göras innan detaljplanen antas.

Gator och trafik
Trafikanalys och
bullerberäkning

När cirkulationsplatsen vid kv. Stenhuggaren på Visbyleden byggdes var
det dels på grund av handelsområdet Stenhuggarens etablering och dels
A7-områdets utbyggnad enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby.
I maj 2007 fick Trivector Traffic AB i uppdrag av Gotlands kommun att
genomföra en trafikanalys för Visby tätort. Syftet var att göra en bedömning
av vilka konsekvenser de i den fördjupade översiktsplanen för Visby
föreslagna utbyggnaderna skulle få på trafikflöden, framkomlighet,
boendemiljö och buller.
Vid utbyggnaden av A7-fältet har förutsatts att kopplingen mot Visbyleden
kommer till stånd enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby. A7-fältet
kommer att bebyggas med cirka 600 bostäder och annan verksamhet. De
föreslagna förändringarna avlastar främst Follingboväg och norra delen av
Allégatan. Redan idag är korsningen Follingboväg-Allégatan hårt belastad.
Enligt trafikanalysen beräknas Stora Törnekvior trafikeras av ca 3000
bilar/åmd (årsmedeldygn) på 15-20 års sikt. En bullerberäkning har gjorts
på 3700 bilar/åmd med tanke på att antalet lägenheter är något fler än vad
som beräknades i föp Visby. Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås med god
marginal. Den nya dragningen av gatan innebär att avståndet till närmast
liggande fastighet, Harven 1, kommer att ligga på ca 50 meters avstånd till
tomtgräns. På tjugo meters avstånd från vägmitt uppnås 55 dBA ekvivalent
nivå och 75 dBA maxvärde. Avståndet till Stora Törnekvior från fastigheten
är idag betydligt mindre, ca 14 meter till tomtgräns.
Kopplingen till cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren innebär att
trafikbelastningen på Trädgårdsgatan minskar radikalt från dagens 2400
bilar/åmd till 1000 bilar/åmd.
Trots ökade trafikmängder på Stora Törnekvior efter utbyggnaden av gatan
blir det en bättre boendemiljö främst för de boende i kv Harven och Skäran.
En förstudie som gjordes 2009 visar konsekvenserna av att A7-området
också skulle anslutas till cirkulationen. Follingboväg väster om Visbyleden
får stora trafikflöden och reducerad framkomlighet när A7-fältet exploateras.
Den åtgärd som föreslogs innebar anläggande av en cirkulationsplats på
Visbyleden och att Stora Törnekvior ansluts från väster.
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Bild från ”Trafikanalys för Visby”,
Trivector Traffic AB

Gatunät

Stora Törnekvior är en av Visbys äldsta vägar. Sträckningen på A7-fältet
har inte förändrats särskilt mycket vilket kan studeras på Ljunggrens
stadskarta 1854. Gatan kommer att behålla den historiska sträckningen i
stora delar. Se karta nedan.

Ljunggrens stadskarta 1854

För att den nya bebyggelsen på A7-fältet ska kunna trafikmatas från två
håll, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby, ska den återstående
delen av gatan och anslutningen till Visbyleden byggas ut. I samband med
bostadsbyggande i kvarteren Adjutanten och Sergeanten är västra delen av
gatan utbyggd.
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Södra delen av Västra Törnekvior är inte tidigare detaljplanelagd och ingår
nu i aktuell plan. Ny gata, håller på att byggas vid återvinningscentralens
nuvarande infart. Den nya gatan, Greta Arvidssons gata, binder ihop
Allégatan och Västra Törnekvior med angöring till de nya verksamhets- och
bostadsområdena inom A7-fältets norra delar. Angöringen till
återvinningscentralen planeras flyttas.
Trädgårdsgatan får förbindelse till Visbyleden via Stora Törnekvior väster
om fotbollsplanen.
Gång- och cykelvägar

Vid arbetet med att detaljplanelägga A7-fältet har det varit viktigt att gångoch cykelvägar byggs och kopplas ihop med cykelvägnätet i Visby. Det ska
vara lätt att röra sig på ett tryggt sätt som oskyddad trafikant. Den västra
delen av Stora Törnekvior är försedd med gång- och cykelvägar på gatans
båda sidor. På återstående delen anläggs gc-bana längs gatans norra sida.
På så sätt erhålls en naturlig och trafiksäker anslutning till gångtunneln
under Visbyleden.
Plats för ny gång- och cykelväg möjliggörs längs Västra Törnekvior.
Gamla järnvägsbanken i planområdets sydvästra del inom
markanvändningen ”NATUR” och gränsande till kv Sigden behålls i sin
nuvarande utformning och ingår i gång- och cykelvägnätet.
F.d. järnvägsbanken i planområdets
sydvästra del.

TeliaSoneras
anläggning

Visby Artilleriet 1:35 ägs av TeliaSonera Sverige och ingår i detaljplanen.
Fastigheten är bebyggd med ett servicehus och paraboler.
För att tillskapa en bra anslutning till gång- och cykeltunneln under
Visbyleden berörs TeliaSoneras fastighet. Gång- och cykelväg längs Stora
Törnekviors norra sida innebär att ett ca 160 kvm stort område på
TeliaSoneras fastighet behöver lösas in, vilket kräver att Regionen och
TeliaSonera träffar en överenskommelse.

Kolonilotter

Angränsande till planområdet i söder finns ett område för kolonilotter.
Området är inte detaljplanelagt och Regionen upplåter marken genom avtal.
Utbyggnaden av Stora Törnekvior kommer att påverka koloniområdets
norra gräns. Eventuellt kan staketet behöva flyttas något åt söder.Staketet
och den vegetation som har etablerat sig längs staketet kommer att tas bort
och ersättas av nytt staket. Ändringen bedöms inte påverka några
kolonilotter.
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Staketet och vegetationsridån som
avgränsar kolonilottsområdet i norr.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvattenhanteringen redovisas i samband med projekteringen av gatan.

Ledningar

I f.d. järnvägsbanken ligger flera ledningar. För Tele- och optokablar samt
för elkablar finns nyttjanderättsavtal.
Det finns också vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. För dessa är
regionen huvudman.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och
Visby Artilleriet 1:35. Fastigheterna är belägna inom det som kallas yttre A7.
Visby Artilleriet 1:33 ägs av Region Gotland och Visby Artilleriet 1:35 ägs av
TeliaSonera. Region Gotland kommer att vara ansvarig för genomförandet
av detaljplanen i och med att detaljplanen i huvudsak avser infrastruktur för
den bostadsbebyggelse och de verksamheter som har planerats inom A7området och för att säkerställa en bra och säker trafiksituation för yttre A7
och för att förbättra trafiksituationen för såväl Allégatan som Follingboväg.
Tidplan

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

Ansvarsfördelning

år 2017
februari/mars 2017
april 2017
juni 2017

Region Gotland kommer ensam att vara ansvarig för genomförandet i
enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av gator samt gång- och
cykelvägar med tillhörande belysning och avvattning/dagvatten inom
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planområdet. Regionen ansvarar även för att utföra vissa utredningar och
fastighetsbildning.
Huvudmannaskap

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

Genomförandeavtal

För att kunna följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen fordras att
regionen träffar överenskommelse med Telia och förvärvar en mindre
remsa mark längs deras fastighet för anläggandet av del av den planerade
gång- och cykelvägen.

Byggnation/
anläggande

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen samt
uppförande av nytt staket för koloniträdgårdsområdet längs Stora
Törnekvior genomförs av Region Gotland. Regionen ansvarar även för, i
den mån det behöver ske, att teknisk samordning sker med GEAB och Telia
avseende befintliga ledningar i amband med anläggandet av gatorna.
Planerat genomförande är hösten 2017.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
markförsörjning,
servitut

För att undvika extrakostnader för anslutningen av Stora Törnekvior till
cirkulationen vid Visbyleden fordras förvärv av 150-175 kvm av TeliaSonera
eller att marken upplåts med servitut. Vid förvärv överförs marken genom
fastighetsreglering.
Oavsett förvärv eller upplåtelse av mark av TeliaSonera kan, beroende på
hur anläggandet av anslutningen till cirkulationen, mark inom
koloniträdgårdsområdet bli berörd. I och med att Region Gotland är ägare
av området fordras ingen ändring av befintlig fastighetsindelning.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, det vill säga att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför i huvudsak utgifter för byggande av
infrastruktur. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
förbättrad trafiksituation och exploatering för bostäder och verksamheter
kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter för region Gotland
Utgifterna för genomförandet av den här detaljplanen är i huvudsak
hänförliga till iordningställandet av Stora Törnekvior med anslutning till
cirkulationen vid Visbyleden samt ny anslutning av Trädgårdsgatan till Stora
Törnekvior. Detta inkluderar även belysning och att avvattningen säkerställs
samt att gång- och cykelvägar anläggs. För att göra det möjligt fordras att
inmätning sker (grundkarta) och att geoteknisk undersökning sker samt att
området utreds utifrån ett arkeologiskt perspektiv. Starten av
genomförandet sker genom projektering och upphandling av infrastrukturen.
Förvärv att ett mindre område av TeliaSoneras angränsande fastighet
fordras för anslutningen av Stora Törnekvior till cirkulationsplatsen. Det
innebär förutom köp av mark även en mindre fastighetsbildningskostnad.
Viss justering mot koloniträdgårdsområdet måste ske som i huvudsak
medför utgifter för anläggandet av nytt staket längs med Stora Törnekvior.
Planeringen är att undvika påverkan av odlingslotter.
Eftersom fyra detaljplaner har upprättats för genomförandet av
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utbyggnaden och iordningställandet av yttre A7, vilket sker under ett flertal
år, innebär det att man måste se på de totala utgifterna för hela yttre A7området. VA-utbyggnaden inom hela yttre A7 finansieras fullt ut genom
inkomster från anslutningsavgifter. Övriga utgifter för utbyggnad och
iordningställandet av yttre A7 finansieras fullt ut genom inkomster från
försäljning av mark och byggrätt.
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för utbygganden inom hela yttre A7 täcks av inkomsterna från
försäljning av mark och byggrätt. Det kan konstateras att förädling av
marken samt planerad och genomförd utbyggnad inom A7-området har fått
det genomslag på intresset för bostadsbyggandet och viss påverkan på
priset på mark/byggrätt. Utbyggnaden inom det här planområdet är en del
av helhetslösningen för A7-området och är en del av den nödvändiga
infrastrukturen som fordras för att hela området ska få en väl fungerande
infrastuktur för såväl de boende som för de verksamheter som kommer att
etablera sig i området. Förutom de budgeterade medel som är upptagna i
flerårsplanen bedöms inte att ytterligare skattemedel kommer att behövas
för genomförandet.
Utifrån den värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de
mervärden som har uppkommit och kommer att uppkomma genom
exploatering inom det yttre A7-området får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam för exploatörer/fastighetsägare men även ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Sammantaget innebär det att planvinst kan anses uppkomma
och att detaljplanen kan genomföras.
Driftskostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer och el för gator, gång- och cykelvägar,
belysning uppgå till ca 700 Tkr per år för hela yttre A7-området. För
området som berörs av den här detaljplanen medför det ökade
driftskostnader, exkl. kapitalkostnader, om ca 200 Tkr per år.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken kan ianspråktas för avsett
ändamål.

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dagvattennätet byggs för omhändertagande. Där det är möjligt ska ett
lokalt omhändertagande tillämpas. Eftersom det finns många olika ledningar i
den gamla järnvägsbanken kommer Region Gotland att samverka med
GEAB och Telia i samband med genomförandet.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden

En liten del av den dunge som växer söder om återvinningen berörs i västra
delen. Se foto på framsidan. Större delen av den skogsdungen blir kvar
även efter utbyggnaden av vägen.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
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
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är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska
användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Utbyggnaden av trygga gång- och cykelvägar med säkra övergångar för
gående och cyklister ska anordnas utefter huvudgatan. Det innebär att barn
och vuxna på ett säkert sätt kan ta sig till skolor, arbetsplatser och
handelsplatser.
Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior. Busshållplatser
kommer att anläggas.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Med föreslagen gatuutbyggnad erhålls en bättre och säkrare trafikmiljö
jämfört med dagens. Några bullerproblem uppstår inte.

Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.

Administrativa frågor
Geomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad
och det finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt
för ett snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden gäller markanvändningen enligt detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men regionen kan efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att vara
bunden till angiven markanvändning.

Medverkande
tjänstemän

Roger Möller, Teknikförvaltningen – genomförandefrågor
Lennart Klintbom, teknikförvaltningen – trafik
Lena Beckman, samhällsbyggnadsförvaltningen – plankarta
Monica Tingström, samhällsbyggnadsförvaltningen - planförfattare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-01-25

Anders Rahnberg
enhetschef plan

Monica Tingström
fysisk planerare
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

52,189

54,3

54,289
54,362

54,28

52,724
53,791
52,331

54,524

53,022

52,456
52,139

NATUR

52,051

50,951

54,242

53,54
54,273

52,169

51,954

Körbar förbindelse får inte anordnas,

52,761
52,028
54,427

52,299
54,111

Bebyggandets omfattning

54,454

51,996
54,316

52,799

51,759
51,979

Marken får inte förses med byggnad,

54,488
53,279

52,296

4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

54,093

54,571

53,423

51,341

4 kap 5 § 3

Utformning av allmän plats

09-VIS-656.1

51,493

Tekniska anläggningar,

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

54,282

52,123

4 kap 5 § 2

54,602

rnekviar

54,279
51,343

4 kap 5 § 2

Naturområde,

E

54,613

Västra Tö

Park,

54,473

53,634

53,179

PARK

4 kap 5 § 2
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Instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2016/9921
Handlingstyp Missiv

Enhet plan

Datum 27 februari 2017

Förslag till detaljplan för del av Artilleriet 1:33, Stora
Törnekvior m.m., Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram
till cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad
översiktsplan för Visby.
Planområdet är beläget i östra delen av A7-fältet, söder om
återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs den gamla
järnvägsbanken.

Återvinningscentralen

Kv Värmekraften

Kolonilotter

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,

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplaner samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén
19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 21 mars 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer
(BN.2016/9921).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Monica Tingström tfn 0498269169.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Monica Tingström
fysisk planerare
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/251
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Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för kv Järnvägen 4, Visby, samråd

Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget att möjliggöra byggandet av ca 20 lägenheter fördelade på
ett flerbostadshus och sex stadsradhus. Förutom bostäder föreslås ett område för
olika typer av icke störande verksamheter som butik, service, kontor, restaurang och
café. Förslaget bedöms ha stöd i såväl den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, antagen av kommunfullmäktige i december 2009, som i det planprogram
för området som godkändes av byggnadsnämnden i december 2013. Området
omfattas idag av en detaljplan från 1994 där markanvändningen utgörs av parkering.
Planområdet har under hösten 2016 varit föremål för en markanvisningstävling. I
december 2016 utsåg regionstyrelsen ett vinnande bidrag.
Den nya bebyggelsen, som högst får uppgå till tre våningar, skall placeras ut mot
angränsande gator dels för att skapa ett tydligare gaturum dels för att ge möjlighet till
skyddade gårdsbildningar. Det senare utgör en viktig del i ambitionen att åstadkomma en minskning av det omgivande trafikbullret. Bebyggelsen kommer att
angöras via Peder Hardings väg och sedan lokalgatan Mejerigatan där den senare
kommer att förlängas och ansluta till Solbergagatan. En ny gång- och cykelväg
kommer även att anläggas.
Som en del i markanvisningsavtalet har exploatören förbundit sig att teckna avtal om
bilpool. Detta har resulterat i att detaljplanen utgår från ett parkeringstal på 0,85 per
lägenhet. Laddningsstolpar för elbilar kommer även att anläggas.
Det område som idag är hårdgjort för parkering kommer delvis att omvandlas till ett
grönt område. En vattenspegel med magasin för fördröjning ingår också som en del i
arbetet med att göra området attraktivt. Dessa åtgärder ökar möjligheten att kunna
omhänderta dagvattnet lokalt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/251

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att detaljplaneförslaget följer tidigare antagna
övergripande plandokument. Förvaltningen ser också positivt på de miljöåtgärder
som redovisas i form av anläggande av dagvattenmagasin och att bilpooler kommer
att bildas i syfte att få ner bilberoendet.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan, samrådshandling
Beslut byggnadsnämnden § 278/2013
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag till detaljplan för

Järnvägen 4
Region Gotland

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

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
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2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________
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HUVUDDRAG
Handlingar
Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Miljöteknisk markundersökning (pågående)
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278.

Planens huvuddrag
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus.
Planens syfte & stadsbyggnadsvision
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet.
Begreppet hög arkitektonisk kvalité ska i detta sammanhang tolkas som
identitetsskapande arkitektur, byggnader ska vara hållbara över tid och
relatera till Gotland. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet,
samt volymer som relaterar till gotländsk byggnadstradition.

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

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbestämning

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

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

Markanvisningstävling
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att ge ledningskontoret i uppdrag att
markanvisa området i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att utse ett förslag som
vinnare i markanvisningstävlingen.

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark
Området används idag som en allmän parkering.

Planområdet innan utbyggnad

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

__________________________________________________________________________________
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Bebyggelse
Illustrationsplan

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

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

(f3)
nockhöjd

(f1)

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

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

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

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

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

B

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

Boende ska inte behöva gå ut på gatan för att nå sin gård, detta kan
åstadkommas genom t.ex. genomgående entréer (f2).

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

C1

Tillgänglighet

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

Friytor
Utemiljö

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

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

(e1)

För att tillförsäkra friytor begränsas byggnadsarean (e1) inom byggrätten för
användningsområdet B. Inom egenskapsområdet får högst 950 m2 av marken

__________________________________________________________________________________
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bebyggas. Inom användningsområdet BC1 är byggnadsarean inte reglerad
eftersom användningsområdet är snävt avgränsat.

Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Peder Hardings väg och sedan via lokalgatan Mejerigatan.
Under våren 2013 gjordes fordonsmätningar på Peder Hardings väg, antalet
fordonsrörelser per årsmedeldygn beräknades till 6261.
Årsmedeldygnstrafiken beräknas öka till cirka 9500 rörelser på 20 år (år 2033)
och hastigheten 40 km/.
Mejerigatan är idag en återvändsgata med en stor vändplan. Enligt
programmet för Järnvägen ska Mejerigatan förlängas och ansluta mot
Solbergagatan för att få ett jämnare trafikflöde och ge kvarteret en öppnare
karaktär.

Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är bl a: ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Programmet för Järnvägen föreslår en ny, tydligare gång- och cykelsträckning i
nord- sydlig riktning där gång och cykelstråket får samsas med lokalgatan
(Mejerigatan) som är tillräckligt bred för detta. Dessutom föreslås en
anslutning till gång- och cykelvägen längs Solbergagatan som i dagsläget är
svårtillgänglig inifrån kvarteret.

(x1)

Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som ligger inom
kvartersmark och är planlagt som ett markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik. För att säkra fortsatt allmän passage inom kvarteret reserveras
marken även fortsättningsvis som en allmännyttig gång- och cykelpassage (x1).
Gång- och cykelpassagen ska integreras i en blandgata med enskilt
huvudmannaskap.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom nära gångavstånd till Visby busstation.
Parkering
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Den norm som var en förutsättning i
markanvisningstävlingen och som gäller i planen är att det ska finnas utrymme
för 1 parkeringsplats per bostad, samt 0,05 plats per bostad för besökare. För
att underlätta för kreativa och mer platseffektiva lösningar för att bidra till mer
hållbart samhälle kan parkeringstalet sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool. De boende ska kunna ha tillgång till
laddningsstolpar för elbilar.
Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en parkeringslösning i
pergola med 18 platser och bilpool, vilket motsvarar 0,85 platser per lägenhet.
Solceller på pergolataket ger möjlighet att ladda bilen klimatsmart.
Parkeringen nås med bil via Mejerigatan, ufartsförbud råder mot Peder
Hardings väg och invid korsningen.
__________________________________________________________________________________
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Angöring lokal
En lokal ska finnas mot Peder Hardings väg, lokalen bör lokaliseras i det västra
hörnet av byggnaden och ansluta till en platsbildning. Inlastning kan ske direkt
från Mejerigatan eller via parkeringen/platsbildningen på kvartersmark.
Trädallé
Utanför planområdet, mot Peder Harding väg finns en trädallé som kan
beröras av det generella biotopskyddet enligt MB 7:11. Ingrepp som innebär
direkt skada på biotopen kräver dispens från biotopskyddet. Det finns
möjlighet att utföra en rotkartering i samband med att marken undersöks för
föroreningar för att avgöra om dispens krävs.

Störningar

Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Förändringar
En bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller
VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från trafikprognosen
år 2033 (se kap Gatunät).
Vid plangräns mot Peder Hardings väg beräknas bullernivåerna uppgå till ca 57
dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maxnivå. På avståndet 28,7 meter från vägmitt,
beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maxnivå.
Byggnaden mot Peder Hardings väg dämpar bullret mot gården, på den tysta
sidan av flerbostadshuset beräknas ljudnivåerna uppgå till 33,3 dBA ekvivalent
nivå och 47,5 dBA maxnivå. Det visar att det finns förutsättningar att ordna en
uteplats på gårdssidan som med klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalent nivå med
god marginal.
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Bullerutbredning, det röda området visar utbredning på bullernivåer högre än
riktvärdet 55 dBA inom planområdet. Det blå fältet illustrerar den tysta sidan.
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras och Boverkets gamla riktvärden klaras med avsteg. Kriteriet
för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget i en stad.
Bebyggelsen är ordnad så att flerbostadshuset fungerar som bullerskärm,
vilket gör att samtliga lägenheter kan få tillgång till en tyst sida och uteplats.

Solförhållanden
Den nya bebyggelsen är relativt låg och bedöms ge liten skuggpåverkan på
omgivningen. Gården kommer att vara delvis skuggad mitt på dagen, men ha
tillgång till kvällssol. Solstudien nedan utgår från vårsolståndet.

Klockan 10
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Klockan 12

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

Ledningar
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

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

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele

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

Förslag på avfallslösning för flerbostadshuset. Avfallsrum och angöringsplats
för sopfordon är inringade med röd färg.

__________________________________________________________________________________
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

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

mars 2017
maj 2017
oktober 2017

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

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

Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera genomförd markanvisning.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl a
hållbarhetsperspektivet. I samband med genomförandet av exploateringen
upprättas köpeavtal för försäljning av fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören. Regionen ansvarar för
byggnation för att trafiksäkra del av gatuutrymmet i anslutning till
planområdet samt att förbättra/komplettera med anslutande GC-vägar.

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

Tekniska frågor

Tekniska undersökningar

Region Gotland ansvarar för att genomföra geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk utredning inom ramen för
detaljplanearbetet vilket ska säkerställa att marken är bebyggbar för avsett
ändamål.
Teknisk anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i
största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och
fördröjas enligt inlämnat förslag i samband med genomförd markanvisning.
Dagvattnet leds efter fördröjningen till det regionala dagvattennätet.
Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Anslutning
ska ske till fjärrvärme. Exploatören ska samverka med GEAB och
Telia/fiberförening för anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska
utrymme och rätten att lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Förslaget som ligger till grund för detaljplanen möjliggör cirka:
2190 kvm BTA
21 lägenheter
1622 kvm BOA

Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Området gränsar till riksintresset Visby. Stor hänsyn tas till riksintresset dels
genom att bebyggelsen begränsas till tre våningar och dels genom att
bebyggelsen ska utformas så den är hållbar över tid och relaterar till det
lokala. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet, samt volymer
som relaterar till gotländsk byggnadstradition. Ingen risk för påtaglig skada på
varken världsarvet eller några riksintressen bedöms föreligga.

Sociala värden
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)
(KS § 257/2009)

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

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att
man i markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
En genomförande av detaljplanen innebär att en parkering byggs bort, vilket
bedöms medföra en liten minskning av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
__________________________________________________________________________________
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begränsas. Det finns förutsättningar att ordna en gårdssida som uppfyller
kriteriet för tyst sida.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

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

Medverkande
tjänstemän

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Ärendenr BN 2012/1101

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Underrättelse
Datum 2017-03-15

Förslag till detaljplan för Järnvägen 4
Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för fastigheten Visby Järnvägen 4. Planområdet är markerat
med röd linje på bilden nedan till höger.
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter
fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus. Planhandlingarna finns
på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplan samt i
entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget
ska framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via
e-post: registrator-bn@gotland.se,
senast måndag den 10 april 2017.
Ange ditt namn, postadress och
ärendenummer 2012/1101. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer
att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen 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, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende
som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

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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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/259
23 mars 2017

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för kv. Pipdånen 5 & 6, Visby, samråd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen vill till granskningsskedet att frågan om säkra och trygga gång- och
cykelvägar belyses mer ingående. I övrigt tillstyrks planförslaget.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av bostäder i flerfamiljshus och
verksamheter i fyra nya kvarter med ambitionen att ytterligare länka ihop Visby inom
det aktuella området. Planförslaget bedöms ha stöd i den fördjupade översiktsplanen
för Visbyområdet som antogs av fullmäktige i december 2009. Området är tidigare
(2000-01-10) planlagt för olika typer av bostäder och verksamheter. Genomförandetiden för denna detaljplan gick dock ut vid årsskiftet 2014/15.
Området är präglat av den historiskt industriella verksamheten. I planbeskrivningen
poängteras att utformningen av den nya bebyggelsen skall genomföras så att den
industriella prägeln och de gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna
skall bibehållas och skyddas. I planen sägs också att området skall utformas så att de
idag hårdgjorda ytorna i stor utsträckning ersätts med grönområden vilket såväl ökar
attraktiviteten som ger ökade möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Området är centralt beläget med närhet till handel, service och kommunikationer.
Området skall utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam bostadsgård
med planteringar, mötesplatser och lekplatser. Gårdarna skall vara bilfria. Laddningsstolpar för elbilar kommer att sättas upp. Inriktningen är en parkeringsplats för varje
bostad. En del av boendeparkeringen bör, enligt planförslaget, kunna samutnyttjas
med de parkeringar som används för befintliga och tillkommande verksamheter.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att området planläggs mot bakgrund av
det stora behovet att bygga bostäder i Visby och att det idag saknas bostäder inom
planområdet. Trafiksituationen runt planområdet är dock periodvis ansträngt. Eftersom det är sannolikt att många barnfamiljer väljer att bosätta i de nya bostäderna är
det angeläget att skapa säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från området.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/259

Förvaltningen anser därför att avsnittet som rör detta i planförslaget bör fördjupas
inför granskningsskedet i syfte att tillgodose detta.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan, samrådshandling
Beslut byggnadsnämnden § 42/2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Pipdånen 5 & 6
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: 2013/1866
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2013/1866
Visby Pipdånen 5 & 6
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Omgivande bebyggelse har olika karaktär och användning

Den gamla verkstaden
Förändringar
Planen möjliggör att området bebyggs med tre nya kvarter.
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Visionen är att den nya bebyggelsen ska inspireras av verkstadsarkitektur.

f1
f2
v1
v3

takvinkel

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

n2

Byggnadernas volymer regleras med nockhöjd och där egenskapsområdet
är större än vad som är lämpligt att bygga, även med byggnadsarea (e).
Nockhöjderna 15 och 16 meter motsvarar fyra våningar och 12 meter
motsvarar tre våningar.
Parkeringsplatser ska inte ligga invid gatorna som omger planområdet.
Inslag av planteringar som rabatter, buskar, träd ska finnas på ytorna invid
gatorna, för att skapa en levande och grön gatumiljö. (n2)

__________________________________________________________________________________
8 (23)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2013/1866
Visby Pipdånen 5 & 6
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Illustrationsplan

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

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

Mindre verkstadsbyggnad

r

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

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

III
v2

korsmark

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

BK1C1

BKC
B2KC2

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

FRIYTOR
Lek och rekreation
Förutsättningar
Planområdet ligger mycket nära stadsdelsparken Tallunden samt inom
nära gångavstånd till gravarna kring muren.

I
gård

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

n1

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

Allé läng Stenkumlaväg.

TRAFIK
Gatunät, gång- och cykelnät
Planområdet nås via Stenkumlaväg och den Järnvägsgatan. Stemkumlaväg
har dubbelsidig trottoar. Järnvägsgatan har trottoar fram till
Andersrogatan, sedan får den karaktären av en blandgata.
Enligt en trafikprognos beräknas årsmedelsdygstrafiken på Stenkumlaväg
uppgå till 4700 fordonsrörelser år 2018. Medelhastigheten är 40 km/h.
Järnvägsgatan är en mindre gata, årsmedeldygnstrafiken uppskattas till
cirka 800 fordonsrörelser.
Kollektivtrafik
Hållplats finns vid planområdet längs Stenkumlaväg, hållplatsen trafikeras
av linjerna 1,5,10, 12 och 51. Planområdet ligger inom gångavstånd till
Visby busstation.

__________________________________________________________________________________
13 (23)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2013/1866
Visby Pipdånen 5 & 6
2017-02-22
____________________________________________________________________________________________

Parkering
Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990, en ny parkeringsnorm är under framtagande.
I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna har kravet på parkering
skrivits ned beroende på det kollektivtrafiknära och centrala läget i Visby.
Inriktningen är att det ska finnas utrymme för 1 parkeringsplats per bostad,
samt 0,05 plats per bostad för besökare. Ett visst samutnyttjande av
marken bör eftersträvas för effektivare markutnyttjande, eftersom
parkeringsbehovet når sin höjdpunkt under olika tider. Besöksparkering
bör samutnyttjas med handelsparkering. Det bör finnas cirka 25-30 platser
per 1000m2 lokalyta handel.
Parkeringstalet för boendeparkering kan sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool för att underlätta för mer
platseffektiva lösningar för att bidra till mer hållbart samhälle.
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar. Det ska finnas
plats för väderskyddad cykelparkering, liksom parkering för tillfällig
uppställning.
Förändringar
Verksamhetsparkering
Det beräknas finnas utrymme för cirka 75 parkeringsplatser i anslutning till
överskottsbolaget och cirka 20 platser i anslutning till centrumlokalen i
norra kvarteret.
Boendeparkering
Det norra kvarteret (kvarter A) har ett parkeringsbehov på cirka 25 platser.
Parkeringsplatserna i anslutning till norra kvarteret fyller lokalens behov,
men då finns saknas plats för boendeparkering. En del av
boendeparkeringen bör kunna samutnyttjas med verksamhetsparkering
inom det egna kvarteret.
Kvarter B har ett parkeringsbehov på ca 30 platser och det beräknas finnas
utrymme för cirka 20 platser. Kvarter C har behov för cirka 45 platser och
det finns utrymme för cirka 40 platser.

gård

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

n3

STÖRNINGAR

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

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

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

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

b1

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

Röda prickar illustrerar lägen för avfallsrum

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

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

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är
huvudman för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark
och samt huvudman för VA.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören.
Fastighetsrättsliga frågor
Ledningar
De områden som är reserverade som u-områden på plankartan (mark som
reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar) utgörs av stora VAoch elledningar. Ledningarna är svåra att flytta och ska därför ligga i
befintligt läge.
I det fall att området delas upp i flera fastigheter ska nya
förbindelsepunkter upprättas. Avstyckning ska ske vid uppdelning och för
gemensamma funktioner ska gemensamhetsanläggningar bildas.
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Illustration över u-områden (mörkgul-grön).

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

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

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet

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

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser.
En utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan på miljö och
kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.
__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Under förutsättning att marken undersöks och saneras om behov av
sanering påvisas, bedöms planen inte medföra risk på människors hälsa
och säkerhet.
Biltrafik

En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en begränsad ökning
av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att klara gällande riktlinjer med god
marginal.
Miljökvalitetsnormer
Planen bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer.

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-02-22

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER

v,

Bottenvåningen ska ha en invändig höjd på minst 3,2 meter från
färdigt golv till undersida på nästa väningsbjälklag (PBL4kap11§ punkt 3)

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

gärd

Bostadsgård med plantering och plats för utevistelse. Parkering för
motorfordon får ej finnas på gård. Marken får byggas under med ett
bjälklag som planteras. (PBL4kap10§ och13§)

Gränser

n,
n,
n,

Marklov krävs för trädfällning av alle (PBL4kap10§och 13§l

Användningsgräns
Egenskapsgräns

---+--+-

Administrativ- och egenskapsgräns

k

Användning av kvartersmark (PBL4kap5§punkt3)

©

f1

e800 �

��- /4

BK,C,

Bostäder, kontor och centrumverksamhet. Endast lokaler för
verksamhet och trapphus får finnas i bottenvåningen.

BK,C,

Bostäder. Kontor och centrumverksamhet får finnas i
bottenvåningen.

Största byggnadsarea i m'. Balkonger får tillkomma utöver detta.

..;

(PBL 4kap11§ punkt 1 eller 16§punkt 1)

Största antal våningar (PBL4kap16§ punkt 1)

-

111

Största antal våningar (PBL4kap16§ punkt 1)

f,

Fasader ska vara av sten, tegel, puts eller ha putskaraktär.

(PBL4kap

1-'rickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL4kap11§punkt 1
eller 16§ punkt 1)

(PBL 4kap 21§l

De parkeringstal som anges i planbeskrivningen gäller vid
bygglovsprövning

Hänvisning, punkten pekar ut bestämmelseområdet

.t:::::-- :... . .
�·I

Bottenvåningen ska ha en transparant karaktär och utformas med
stora fönster på byggnadens sidor vända mot plangräns.

/1.

b,

Byggnadsdelar ska vara lätta att flytta. Stolpfästen ska placeras och
grundläggas med hänsyn till underliggande ledningar.

4'·

V1

(PBL4kap16§ punkt 1)

(PBL4kap16§ punkt 1)

Balkonger får kraga ut över korsmark. Lägsta frihöjd är en våning.
(PBL4kap11§ punkt 3)

·
I /

111 f1 k r V2

e_unkt 1 eller 16§ punkt 1)

Illustrationer

16§ punkt 1)

f,

BKC

Endast enstaka byggnadsdelar får uppföras på marken (PBL4kap11§

Område som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar (PBL4kap e§l

Upplysning

Minsta lakvinkel i grader (PBL4kap11§ punkt 1 eller 16§punkt 1)

--

Vid ändring av byggnaderna och uppsättning av skyltar ska de
särdrag hos byggnaden särskilt beaktas som beskrivs i
planbeskrivningen under rubriken kulturmiljö. Befintlig bebyggelse
ska förändras varsamt och med hänsyn till bebyggelsens
ursprungliga arkitektur. (PBL 4kap 16§punkt 2)

Genomförandetiden är 5 år
u

(PBL4kap11§ punkt 1)

Högsta nockhöjd i meter

(PBL4kap10§ och13§l

(PBL 4kap16§ punkt 4)

Administrativa bestämmelser

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
eOOO

---

fl....... lI
. . . . . .

Bostäder kontor och centrumverksamhet.

BKC

(PBL4kap10§och13§)

Ej parkering. Plantering ska finnas.
Byggnad får inte rivas

Planområdesgräns

©

Körbar utfart får ej anodnas

v,

Den tredje våningen får vara högst 3 meter hög och uppföras på
den befintliga byggnadens tak, indragen minst 3 meter från fasadliv.
(PBL4kap11 § punkt 3)

Till planen hör:
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Instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/1866
Handlingstyp Missiv
Datum 2017-03-20

Förslag till detaljplan för Pipdånen 5 & 6
Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för fastigheterna Visby Pipdånen 5 & 6. Planområdet är markerat med röd
linje på bilden nedan till höger.
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter fördelat i fyra kvarter i tre till fyra våningar. De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén
hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621
81, eller via e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 13 april 2017. Ange
ditt namn, postadress och ärendenummer 2013/1866. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen 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, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende
som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

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

1 (1)

Regionstyrelseförvaltningen
Karin Farinder

Ärendenr RS 2017/297
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 5 april 2017

Regionstyrelsen

Uthyrning av gamla Kulturskolan - kvarteret Ankaret 1 och 5
Förslag till beslut

•
•
•

•

Regionstyrelsen beslutar att avsikten för fastigheterna Ankaret 1 och 5 är
uthyrning av ledig kapacitet till föreningen Kulturklustret Visby.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med
teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, utarbeta en
avsiktsförklaring med föreningen Kulturklustret Visby.
Regionstyrelsen överlåter åt tekniska nämnden att ta fram ett hyresavtal för
uthyrningen av fastigheterna Ankaret 1 och 5, där hyresgästen avstår
besittningsskydd och där alla kostnader för ombyggnads- eller
renoveringsarbeten, av föreningen önskade eller av myndigheter begärda som
Region Gotland ställs inför, läggs på objektet och därefter belastar hyran.
Regionstyrelsen överlåter åt tekniska nämnden att återkomma med
budgetäskande för att göra, för uthyrningen, nödvändiga reparationsåtgärder i
fastigheterna Ankaret 1 och 5.

Sammanfattning

Region Gotland äger fastigheterna Ankaret 1 och 5. Fastigheterna har, förutom en av
byggnaderna i Ankaret 5 som är uthyrd till en grupp konstnärer för ateljéverksamhet,
tomställts i februari 2017 då Kulturskolan flyttat till nya lokaler.
Regionstyrelseförvaltningen har haft ett uppdrag på regionstyrelseförvaltningen att
skapa förutsättningar för försäljning av fastigheten. Uppdraget har under vår-vintern
2017 förändrats till att istället handla om att skapa förutsättningar för en uthyrning av
fastigheterna till föreningen Kulturklustret Visby (härefter även kallad föreningen).
Denna förening består av ett 30-40-tal näringsidkare inom kulturella och kreativa
näringar som visat ett tydligt och konkret intresse för att hyra fastigheterna i
befintligt skick.
Att i ett första skede skapa förutsättningar för uthyrning är intressant bland annat ur
aspekten att ge möjlighet för näringsliv inom kulturella och kreativa näringar att
utvecklas utifrån en fast och central punkt. En ytterligare effekt av ett
uthyrningsbeslut är att satsningen bidrar till en mer levande innerstad och att ta
gentrifieringsrisken på allvar.
Uthyrning av fastigheterna är inte okomplicerad av flera skäl, bland annat sett till
fastigheternas tekniska status. En förutsättning för Region Gotlands diskussioner
med föreningen har varit att en uthyrning ska vara kostnadsneutral utifrån Region
Gotlands perspektiv. Det betyder att alla kostnader för ombyggnads- eller
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

RS 2017/297

renoveringsarbeten, av föreningen önskade eller av myndigheter begärda som Region
Gotland ställs inför, läggs på objektet och därefter belastar hyran. Förvärvad
erfarenhet ger att det är viktigt med tydlighet i avtal vad gäller ansvar och åtaganden,
t ex gällande när en hyresgäst genomför förbättringar och investeringar i fastigheten
man hyr, och vad som ska gälla den dagen hyresavtalet ska sägas upp.
Personalresursmässigt internt Region Gotland, och specifikt teknikförvaltningen, är
det viktigt att se att uppdraget innebär en ökad belastning, bland annat med tanke
just på fastigheternas tekniska status, som det behöver ges utrymme för.
Nästa steg för att skapa verklighet av uthyrning av Ankaret 1 och 5 är att utarbeta en
avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen Kulturklustret Visby för att
sedan bland annat gå vidare med att upprätta hyresavtal.
Bakgrund

Region Gotland äger fastigheterna Ankaret 1 och 5 som fram till februari månad
2017 inrymt Kulturskolans verksamhet. Hyresgästen Kulturskolan har flyttat till nya
lokaler i Sävehuset och fastigheten har tomställts, förutom en av byggnaderna i
Ankaret 5 som är uthyrd till en grupp konstnärer för ateljéverksamhet.
Det har inkommit förslag och önskemål för fastigheterna från både privata
näringslivet och det offentliga om försäljning och uthyrning. Under hösten 2016
bildade en grupp intressenter en ideell förening – Kulturklustret Visby. Denna
förening önskar i första hand hyra fastigheten och utveckla verksamheterna däri till
ett kreativt centrum med inriktning på kulturella och kreativa näringar.
Frågan om fastigheternas framtid har bland annat beretts politiskt i Kultur- och
fritidsnämnden som beslutat (2016-02-09, §10, se bilaga 1) att ”ställa sig positiv till
förslaget om ett kreativt centrum i Kulturskolans nuvarande lokaler och uppdrar till
kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd med förslagsställarna och andra aktörer
utreda förutsättningarna för att förverkliga förslaget”. 2016-06-08 fick
regionstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen klartecken att utreda
två alternativ:
1. Försäljning av fastigheterna Ankaret 1 och 5
2. Fortsatt offentligt ägande av fastigheterna Ankaret 1 och 5 med inriktningen att
skapa förutsättningar för ett kreativt centrum. En totalbild ska ges både vad avser
möjliga verksamheter, hyresnivåer och hyrestäckning, renoveringsbehov m.m.
I ett senare skede kom även uppdraget om en inventering av Region Gotlands
fastigheter i Visby innerstad, med avsikt att ta fram ett underlag för den strategiska
betydelsen för fortsatt offentlig ägande.
Föreningen Kulturklustret Visby har haft enskilda möten med olika partier och
beskrivit sina tankar och det vill majoriteten nu konkretisera. I februari 2017 gavs
regionstyrelseförvaltningen ett förtydligat uppdrag om att ta fram ett förslag för en
hyreslösning med föreningen Kulturklustret Visby. Under hyresperioden skall denna
fastighet fortsatt finnas med i Region Gotlands utredning om innerstadens
fastigheter. Försäljning av fastigheten kan övervägas i ett senare skede.
Utredningsarbetet har skett i en arbetsgrupp bestående av Per-Eric Edlund
(försörjningsstrateg, regionstyrelseförvaltningen), Björn Sandqvist (avdelningschef
fastighetsförvaltning, teknikförvaltningen), Björn Ahlsén (avdelningschef
kulturavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen) och Karin Farinder
(näringslivsstrateg, regionstyrelseförvaltningen). Arbetsgruppen har haft två möten
med föreningen Kulturklustret Visby, samt dialog via e-post och telefon.
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Uppdraget

Regionstyrelseförvaltningen har 2017-02-23 fått ett konkretiserat uppdrag att ta fram
ett förslag för hyreslösning med föreningen Kulturklustret Visby som ger
förutsättningar för en långsiktig satsning. Under hyresperioden skall dessa fastigheter
fortsatt finnas med i Region Gotlands utredning om innerstadens fastigheter.
Försäljning kan övervägas i ett senare skede.
Analys från olika perspektiv

Ur olika perspektiv beskrivs nedan vad uthyrning som skapar förutsättningar för
framväxt av ett kreativt centrum skulle kunna innebära, samt förutsättningar för
fastigheterna Ankaret 1 och 5 att hyras ut i befintligt skick och utan att merkostnad
skapas för Region Gotland.
1. Föreningen Kulturklustret Visbys erbjudande

Efter arbetsgruppens två diskussioner med föreningen Kulturklustret Visby, i
kombination med material från föreningen, tolkas deras erbjudande och status enligt
nedan.
Erbjudande

”Ett unikt världsarv som Visby innerstad förtjänar att hållas levande och tillgängligt
för alla. Med vår breda verksamhetspalett kommer vi bidra till en inspirerande och i
allra högsta grad levande miljö, vara en länk mellan stad och land, motverka
gentrifiering i innerstaden och bli en mötesplats det sjuder om!”
Ett antal, i dagsläget mellan 30-40, mindre företag är intresserade av att ingå i detta
kulturkluster då man menar att det vore värdefullt för utveckling av sin egen
verksamhet. Företagen verkar idag inom alla områden som utgör kulturella och
kreativa näringar. Företagens kunder återfinns till största delen utanför Gotland, men
självklart även på ön. Ett antal internationella kunder finns även idag bland aktuella
företag. Ytbehov för verksamheten anges i dagsläget till 850 m2 av totala ca 1400 m2.
Föreningen anger att man vill hyra fastigheternas hela lediga kapacitet.
Föreningen menar att samexistens resulterar i samverkan, som leder till
kompetensfördjupning och ett innovativt klimat som i förlängningen ger fler
uppdragsmöjligheter, på ön och långt utanför. Man anger även att synergieffekter
redan har uppstått och ett par helt nya samverkansprojekt mellan medlemmar i
föreningen är initierade.
2. Näringsverksamhet inom kulturella och kreativa näringar och klusterteori

Ett kluster måste byggas nedifrån och på initiativ av de aktörer som ser en nytta och
som önskar samverka. Och det är också så denna förening har bildats. Kulturen är en
viktig del av besöket till Gotland. Inte så förvånande bygger därför en del av det
gotländska näringslivet på kulturella och andra kreativa verksamheter. Flera aktörer
menar att det finns potential för att utveckla och stärka företagande inom kulturella
och kreativa näringar (KKN). Det är dock viktigt att tillägga att styrande för
satsningar inom den regionala tillväxtpolitiken, på Gotland, är det tillväxtprogram
som beslutades i regionfullmäktige i slutet av 2016.
Ett sätt att skapa förutsättningar för utveckling av potentialen inom KKN är att
möjliggöra av en klustersatsning. Även om det inte är de offentligas uppgift att skapa
ett kluster för kulturella och kreativa näringar kan Region Gotland medverka till att
skapa arenor och möten mellan aktörerna och därigenom underlätta och stimulera
utvecklingen. Vad händer om företag, som verkar inom kulturella och kreativa
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näringar, kommer samman och kan dra lärdom, sprida kunskap, samarbeta,
konkurrera osv? Blir 1+1=3?
Klusterteori enligt Michael E Porter definierar kluster som ”geografiska
koncentrationer av relaterade företag och institutioner som både konkurrerar och
samarbetar inom ett avgränsat område. De olika aktörerna är sammanlänkade av
gemensam teknik och kunskap. Normalt existerar de inom ett geografiskt område där
kommunikation, logistik, interaktion och lärande mellan personer sker med lätthet.”
Några år gamla kommenterar kring klustersatsningar noterar att när man inom
regionalt utvecklings- och tillväxtarbete diskuterar dessa satsningar så pratar man ofta
om den organisatoriska överbyggnaden, inte de företag som faktiskt utgör klustret
per definition. Empiriska erfarenheter från klustersatsningar visar bland annat att för
att nå framgång måste kluster växa fram mellan företag. De går således inte att
administrera fram. Erfarenhet visar att klustersatsningar som inte lyckats
kännetecknas av:
• brist på konsensus mellan aktörerna
• frånvaron av en uttalad vision
• brist på ekonomiska resurser
• snäv avgränsning av kluster
• låg prioritering av varumärkesbyggande
Med ovan kunskap om klusterteori i kombination med stöd för att bilda rätt juridisk
motpart för att ingå hyreskontrakt med Region Gotland skapas förutsättningar för att
utvärdera de synergieffekter som uppstår och hur de bidrar till att utveckla Gotland
inom kulturella och kreativa näringar.
3. Gentrifiering

Vid en eventuell försäljning av fastigheterna Ankaret 1 och 5 förlorar Region
Gotland en viktig möjlighet att säkra funktionell mångfald i Visby innerstad, vilken
kan påverka målet om en levande världsarvsstad (se bilaga 2). Frågan om gentrifiering
har även aktualiserats i Kulturarvsrådet, och med besöksnäringen och Inspiration
Gotland i samband med diskussioner om ett hållbart kulturarv. Där har risken för en
gentrifiering i form av en utveckling av Visby till en ”turistkuliss” vid en förväntad
kraftig ökning av besökare i staden vid kryssningskajens tillkomst konstaterats.
Genom fortsatt ägande av fastigheter i världsarvet kan Region Gotland stimulera en
positiv hållbar utveckling i Visby innerstad, samt skapa resiliens mot gentrifiering och
renodling av användandet av världsarvet. Andra världsarvsstäder brottas med
liknande problem. För tillväxt behöver balans uppnås mellan målen besöka och mötas,
bo och leva och att skapa grogrund för näringslivsetableringar - en balans som kräver
styrning. Det bedöms finnas ett stort värde i att behålla en stad fylld av människor i
aktiviteter och boende, och ett bibehållet offentlig ägande av fastigheter i Visby ger
Region Gotland möjlighet att påverka den utvecklingen.
4. Ekonomiska överväganden.

Om alternativet att försälja fastigheten genomförs innebär det att reavinsten påverkar
resultatet positivt i resultaträkningen. En försäljning innebär naturligtvis också
bortfall av framtida driftskostnader. Det bokförda värdet är relativt lågt, 1,2 miljoner
kronor, vilket skall ställas mot den värdering som regionstyrelseförvaltningen gjort,
där man bedömt värdet till mellan 15-30 miljoner kronor. Det föreligger emellertid
en stor osäkerhet om marknadsvärdets storlek.
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Föreningen Kulturklustret Visby har angett att man är beredd att bilda en ekonomisk
förening eller motsvarande som en avtalspart med Region Gotland. Det finns
möjligheter att hyra ut fastigheten i befintligt skick och att i avtal mellan Region
Gotland och Kulturklustret Visby reglera såväl det juridiska som det ekonomiska
ansvaret för nödvändiga reparationsåtgärder i fastigheten. Det är dock Region
Gotland som fastighetsägare som slutgiltigt ansvarar för att t ex myndighetskrav
tillgodoses.
Föreningen Kulturklustret Visby anser att hyreskontraktet bör vara tills vidare, men
med angivna uppsägningstider. Efter ett beslut om att gå vidare behöver en
arbetsgrupp tillsättas mellan Region Gotland och föreningen för att reda ut
avtalsvillkor, hyresnivåer mm innan ett kontrakt upprättas.
Fastighetsförvaltningsavdelningen rekommenderar att åtgärder, för att få godkänd
ventilation och nödvändiga åtgärder för värmesystem, utförs i fastigheten innan
hyresgäst flyttar in. Estimerad kostnad i dagsläget är 1,5 respektive 0,5 miljoner
kronor. Det bör också göras en genomgång av fastigheten motsvarande sådan som
utförs som en förprojektering för att få fastighetens status bestämd utifrån de
verksamheter som flyttar in. På vilket sätt dessa aktiviteter skulle påverka t ex
möjlighet för inflyttning (både hur och när) behöver slås fast.
5. Fastighetens tekniska status

Fastigheternas tekniska status innehåller ett antal utmaningar som bedöms kräva
betydande investeringar. Ett av skälen att flytta Kulturskolan var just möjligheten att
slippa ta detta investeringsbehov. Om fastigheterna skall kvarstå i Region Gotlands
ägo för uthyrning till extern part bör en ordentlig analys av investeringsbehovet
utföras. Först därefter går det att göra en realistisk hyreskostnadsbedömning.
I första hand handlar investeringarna om anpassning och renovering på grund av
lagstiftning om arbetsmiljö. Ventilationssystemet är undermåligt eller obefintligt –
inget aggregat är OVK-godkänt och det handlar, jämte andra problem, om
otillräckliga till- och frånluftsflöden. En del av Ankaret 1 är klassat som
Byggnadsminnesmärke (se bilaga 3) och ventilationen bygger på självdragsprincipen.
Det kan finnas anledning att undersöka alternativa lösningar till moderna, tekniska
fläktbaserade anordningar. 2012 föreslog och kostnadsberäknade Eneas Energy
åtgärder till en kostnad om knappt 1,5 miljoner kronor för att få en OVK-godkänd
anläggning för Ankaret 1 och 5. För att lyfta lokalerna till normalskick anger
fastighetsförvaltningsavdelningen att större investeringar behövs. Även
värmesystemet i delar av fastigheten kan behöva åtgärdas. Vissa ytskikt är så pass
dåliga att de måste åtgärdas oavsett vilken verksamhet som ska in och andra mindre
reparationer bör göras.
Det finns även en sättningsproblematik i fastigheterna (Ankaret 1). Enligt en
utredning av VIAK (konsultföretag som nu ingår i SWECO) från 1979 slogs fast att
sättningarna uppkommit på grund av fyllningar som ej packats. VIAKs
rekommendation var att inte utföra en grundförstärkning. 2012 tog PentaCon fram
ett åtgärdsförslag på grund av sprickor i ett rum där valvet en dag rasade. Skadorna i
det aktuella rummet har åtgärdats och det finns nu elva dubbar i byggnaden för
mätning av rörelser. Dessa mätningar har utförts på 90-talet och enligt rapporten
verkar det finnas rörelser.
PentaCon har på uppdrag av teknikförvaltningen under 2016 utfört ytterligare en
undersökning av fastigheten där man bland annat konstaterat att det finns negativa
sättningsrörelser längs den befintliga flygelbyggnadens fasad mot Specksrum som
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konstaterats ha uppkommit under perioden 1991-2016 (se bilaga 4). Sättningen
bedöms inte primärt ha någon större statisk betydelse för byggnaden. Man slår även
fast att orsakerna till sättningsrörelsen kan vara såväl dålig undergrund, som
vibrationer och markarbeten.
Bedömning

Det är både möjligt och intressant att gå vidare med att finna organisations- och
avtalslösningar för uthyrning av fastigheterna Ankaret 1 och 5 till föreningen
Kulturklustret Visby. Till exempel är det positivt att skapa förutsättningar för
näringsverksamhet i innerstaden. Föreningen beskriver att den tänkta verksamheten
har förutsättningar att både utveckla kulturella och kreativa näringar, liksom bidra till
en levande innerstad. Den tänkta hyresgästen är till stora delar känd av kultur- och
fritidsförvaltningen och uppfattas som seriösa, vilket då skulle borga för att Region
Gotlands risktagande är litet ur ett perspektiv. I den bedömningen ligger även att om
föreningen misslyckas med sitt åtagande så blir uppsägning, egen eller av
fastighetsägare, konsekvensen.
Uthyrning av fastigheterna är inte okomplicerad sett till deras status fastighetstekniskt
i kombination med krav och/eller önskemål om renoverings- och ombyggnadsarbeten som kan komma från såväl hyresgäster som myndigheter. Förvärvad
erfarenhet inom Region Gotland ger att det är viktigt med avtalstydlighet vad gäller
ansvar och åtaganden, t ex när (om) en hyresgäst genomför förbättringar och
investeringar i fastigheten man hyr, och vad som ska gälla när hyresavtalet sägs upp.
Personalresursmässigt internt Region Gotland, och specifikt teknikförvaltningen, är
det viktigt att se att uppdraget innebär en ökad belastning, bland annat med tanke
just på den komplexitet som fastigheternas tekniska status för med sig, som det
behöver ges utrymme för. Föreningen har informerats om att en förutsättning för
uthyrning är att det inte ger upphov till merkostnader för Region Gotland jämfört
med en försäljning av fastigheterna. Normalt är att investeringskostnader för
fastigheterna läggs på hyreskostnaden av Region Gotland. I dialogen med föreningen
har det även lyfts fram att Region Gotland önskar en avtalspart, och föreningen är
villig att organisera sig på ett sätt som uppfyller det.
I det vidare arbetet för att möjliggöra uthyrningen ska förutsättningarna utredas
vidare, klargöras och slås fast. En avsiktsförklaring är en nödvändig utgångspunkt.
Till ett kommande hyresavtal bör kopplas en villkorsbilaga som anger de olika
villkoren, t ex kommande avstämningar mellan fastighetsägare och hyresgäst.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor:

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

KFN beslut (2016-02-09, §10)
Yttrande försäljning av Kulturskolans lokaler (världsarvssamordnare)
Byggnadsminnesförklaring fastigheten Ankaret 1
PentaCon rapport

Exp till:

Tekniska nämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
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Region Gotland
Utlåtande avseende grundläggning och sprickbildning i fasad

Region Gotland, TKF

Handläggare: Daniel Werkelin

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 74 15

Org nr: 556539-6313
Säte: Gotland
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Ankaret 1, Visby
Region Gotland
Utlåtande avseende grundläggning och sprickbildning i fasad
Geoteknik
Region Gotland, TKF

1

Objekt

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen, TKF i Region Gotland, har AB PentaCon
sammanställt underlag och initierat kompletterande mätningar för dokumentation
avseende eventuellt pågående sättningsrörelser i byggnad inom rubricerad fastighet.
Denna rapport avser huvudbyggnaden i norra delen av Ankaret 1 som ligger i vinkel
längs korsningen Mellangatan och Specksrum i Visby innerstad.

2

Ändamål

Ändamålet med undersökningen är att genom sammanställning av befintligt underlag
och med kompletterande mätningar redovisa eventuellt pågående sättningsrörelser i
den aktuella byggnaden. Rapporten kommer även, med dokumentationen och de
kompletterande mätningarna som grund, att ange förslag på framtida åtgärder.
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Underlag

Underlag för sammanställning av denna rapport omfattar:


Geotekniskt utlåtande, Visby Kv. Ankaret (endast text, ingen ritning) –
VIAK AB, 5611.6735, dat 1979-01-26.



Invändig sprickmätning och sprickkartering av fasad utförda av Geoplan och
J&W i Visby 1988-1993 Arb.nr: 8159094



Finavvägningsprotokoll inkl. planritning med mätpunkter och
uppställningsplatser – Gotlands kommun, dat 1991-06-05, 1991-12-16,
1993-01-13 och 1993-06-23).



Brev till Gotlands kommun, Fastighetskontoret – Avvägning av musikskolan –
Sättningskontroll, dat 1993-06-30



Sprickbesiktning av musikskolan i Visby, J&W Bygg & Anläggning –
dat. 1993-12-08, arb.nr: 3680 090.



Dokumentation inför byggnadsminnesförklaring, Musikskolan, Kv. Ankaret 1 i
Visby, dat maj 1994.



Beslut avseende upptagning av dörr, Länsstyrelsen Gotlands Län, Dnr 432481-10, dat. 2010-03-09.



PM-1 Åtgärdsförslag avseende sprickbildning, Kv. Ankaret 1, Visby
(Musikskolan) – Region Gotland – PentaCon Arb.nr: 12070 dat. 2012-10-20.
(Avser montering av dragstag i rum 103-104, markplan).



Brev ”Till dig som äger ett byggnadsminne (BM) i Visby” – Länsstyrelsen
Gotlands Län, dat. 2014-09-15
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Översiktlig byggnadshistorik

Den aktuella huskroppen, som ligger i vinkel i korsningen mellan Mellangatan och
Specksrum, består av en högre del (åt öster) sammanbyggd med en flygel, längs
Specksrum (åt väster). I sammanfogningen mellan byggnaderna ligger ett trapphus.
Den äldre av de två husdelarna, i hörnet Mellangatan och Specksrum, består i grunden
av medeltida murverk som byggdes till och om till sin nuvarande form under 1760talet. Den anslutande, lägre, flygelbyggnaden byggdes troligtvis, ursprungligen, upp i
anslutning till denna ombyggnad. Flygeln bestod ursprungligen av en sten- och en
trädel, under ett gemensamt tak.
1905 revs flygelbyggnaden och ersattes med en ny byggnad med en stomme av
kalksten. Samtidigt med detta tillkom trapphuset som länkar samman de båda
huskropparna. Nya fönstersättningar tillskapades och förändrades i samband med detta.
1979 restaurerades fasaden genom omputsning. Dokumentation av murverket gjordes
efter den befintliga KC-putsen knackats ned.
1984 installerades en hiss i en ny tillbyggnad till det befintliga trapphuset. Entrén mot
innergården flyttades något åt väster, mot flygeldelen, för att få plats med
hissbyggnaden.
Byggnaden är i dag byggnadsminne och bestämmelserna avseende detta regleras i
3 kap Kulturmiljölagen, KML (1988:950).
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Utförda undersökningar

5.1

Tidigare utförd geoteknisk undersökning

Under hösten och vintern 1979 genomgick musikskolan en omfattande yttre
renovering. I samband med denna utfördes även en geoteknisk utredning (VIAK AB,
Kv. Ankaret – Geotekniskt utlåtande, dat 1979-01-26, arb.nr: 5611.6735) för att utröna
anledningen till de sprickbildningar som då fanns på byggnaden. Övervägande var
sprickorna små men större sprickor, större än 10 mm, fanns ställvis, speciellt runt
fönstren.
Jorden består, enligt denna utredning, av minst 4 meters fyllningsjord på fast
friktionsjord eller berg. Undersökningen visar att trolig bergnivå ligger på nivån ca
+3,0 meter. Golvnivån på plan 1 i den äldre delen av byggnaden är ca +7,26 och i den
nyare, flygeldelen, ca +9,40 meter (samtliga nivåer angivna i RH00).
Marknivån mot Mellangatan är ca +9,8 meter och sluttar längs Specksrum ned till
nivån ca +7,8 meter vid byggnadens västra del.
I den utförda rapporten antas det att tillbyggnaden från 1905 är grundlagd på
grundsulor nedförda ca 1 meter i mark. Vidare bedöms att sättningsskador uppkommit
därför att byggnaden är grundlagd på fyllningsjord som inte packats i tillräcklig
omfattning. Bedömningen gjordes då att konsolideringssättningarna torde vara
avslutade och att framtida sättningar endast skulle vara små.
Undersökningen har inte fastställt vare sig grundläggningsdjup eller
grundläggningssätt för tillbyggnaden. Bedömningarna grundar sig på rimliga
antaganden efter de utförda geotekniska sonderingshålen runt byggnaden.
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5.2

Tidigare utförda sprick- och sättningsmätningar

Under perioden 1988-1993 utförde Geoplan AB och J&W i Visby invändiga
sprickmätningar och sprickkartering av fasaden (Arb.nr: 8159094). Till detta utfördes
även montering av mätdubbar och precisionsavvägningar (Avvägningarna utfördes av
Gotlands kommun).
Avvägningarna utfördes vid fyra tillfällen med ca ett halvårs till ett års mellanrum
(1991-06-05, 1991-12-16, 1993-01-13 och 1993-06-23).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1991-06-05

diff

1991-12-16

diff

1993-01-13

diff

1993-06-23

8,9053
8,5097
8,2493
8,1021
7,9264
8,8514
9,1400
9,3809
10,1081
10,0558
8,9961

0,1700
0,8000
1,1200
0,9300
0,7220
0,0640
0,0340
-0,0060
-0,2120
-0,3100
-0,0300

8,9051
8,5089
8,2482
8,1012
7,9257
8,8513
9,1399
9,3809
10,1083
10,0561
8,9961

0,9500
1,4200
2,5100
1,7200
0,9880
0,1260
-0,0540
0,2860
0,1920
0,2900
0,5700

8,9042
8,5075
8,2457
8,0995
7,9247
8,8512
9,1400
9,3806
10,1081
10,0558
8,9955

0,2300
0,3000
-0,0600
0,2000
0,2120
-0,0060
-0,2760
-0,3960
-0,1720
-0,1300
-0,0500

8,9039
8,5072
8,2458
8,0993
7,9245
8,8512
9,1403
9,3810
10,1083
10,0559
8,9956

Total
Diff
(mm)
1,4
2,5
3,6
2,9
1,9
0,2
-0,3
-0,1
-0,2
-0,1
0,5

Tabell 1 – Resultat av precisionsavvägningar utförda 1991-1993, med utjämning av fel. Redovisad
differens mellan första och sista mätningen görs i sista kolumnen (Plushöjder angivna i RH00).

Den enda signifikanta rörelsen i den aktuella byggnaden kunde konstateras i anslutning
till flygelbyggnadens norra fasad, mot Specksrum. Uppmätt sättning, under perioden
juni 1991 – juni 1993, i mätningsdubben längs denna del (mätpunkt 1-5) var mellan ca
1,5-3,5 mm. Sprickmönstret bedömdes även kunna vara en indikation på att något
större sättningsrörelser har skett längs med denna del av fasaden än övriga delar.
Bl.a. den sist utförda mätningen, 1993-06-23, uppvisar en negativ differens mellan de
senast föregående uppmätta höjderna för punkterna 6-11. Differenserna är små och kan
hänföras till normala fel eller avvikelser vid mätningsförfarande eller i instrument.
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Dubb för sprickbreddsmätning i fasad - Punkt 4
Bild 1 - Mätpunkt 1-4 längs flygeldelens norra fasad mot Specksrum.

Parallellt med den tidigare utförda sprickkarteringen av fasaderna (se bilagd ritning
U 01) utfördes även tre separata mätningar av sprickbredder på utvecklade sprickor
inomhus.




Mätpunkt 1 – I valvbåge i korridor mot Specksrum (flygeldelen) plan 1 (BV).
Mätpunkt 2 – På vägg i trapphuset plan 2 (1 tr. - över dörr till Scalasalen).
Mätpunkt 3 – På vägg i musikrum, plan 1 (BV), mot Specksrum.

Den första mätningen utfördes 1988-10-27 och ytterligare två delmätningar utfördes
fram till november 1993. Mätningarna visade att sprickbredden både minskade och
ökade under perioden. En differens mellan det första och det sista mätvärdet kunde
utläsas i mätpunkt 1 och 2, där varje sprickbredd ökat ca 0,7 mm. Mätpunkt 3 hade
oförändrad sprickbredd mellan första och andra mätningen (ingen tredje mätning
utförd).
På den norra fasaden, på flygeldelens västra del, monterades dubb i slutet av 1993 för
mätning av eventuell sprickbreddsökning över tid (se Bild 1). Ett grundvärde mättes
1993-11-15. Kompletterande mätning har skett med extensometer 2016-08-31.
Mätpunkt nr
4

1993-11-15
4,670

2016-08-31
2,360

Tabell 2 - Mätvärden vid mätning med extensometer. Spricka i norra fasaden

diff
2,31 mm

Sedan den första mätningen för 23 år sedan så har sprickbredden i den aktuella
mätpunkten ökat ca 2,3 mm1. Den totala sprickbredden bedöms i dag vara stor i detta
läge, mellan 5-8 mm.

1

Vid ökad sprickbredd erhålls ett lägre värde vid respektive efterföljande kontrollmätning.
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5.3

Tidigare utförd och kompletterande besiktning av fasader

I samband med de invändiga sprickbreddsmätningarna och precisionsavvägningarna
utfördes en sprickkartering av den utvändiga fasaden i slutet av 1993. En bearbetad
utgåva av denna sprickkartering bifogas i bilagor till denna rapport (Ritning U 02U05).
På de bilagda ritningarna redovisas de tidigare karterade sprickorna. På ritningen anges
nedanstående beteckningar för beskrivning av respektive sprickas ungefärliga bredd.
H
F
M
G
S

Hårfin spricka (< 0,5 mm)
Fin spricka (0,5-1,0 mm)
Medelgrov spricka (1,0-2,0 mm)
Grov spricka (2,0-4,0 mm)
Stor spricka (> 4,0 mm)

Tabell 3 - Beteckningar för beskrivning av respektive sprickas ungefärliga bredd

Vid en översiktlig besiktning 2016-09-01 konstaterades att sprickmönstren på fasaden i
stort var desamma som 1993. Vissa sprickor har blivit något större och gått upp ett
steg, t.ex. från fin till medelgrov spricka. På ett par ställen (se fotoplats 5 och 6 samt
14 och 15) har nya sprickor tillkommit i fasaden. Inga dramatiska sprickviddsökningar
har skett under tidsperioden. Stora sprickor finns huvudsakligen på lågdelens fasad
mot Specksrum.
Under rubriken Fotografier finns en fotodokumentation från 1993 och 2016 som visar
sprickbilden på 16 olika platser på fasaden. Respektive fotoplats finns redovisad på
bilagda fasadritningar U 02-U 05.
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5.4

Kompletterande avvägning

På uppdrag av PentaCon har Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enheten för Geografisk
Information i Region Gotland utfört kompletterande precisionsavvägningar i
anslutning till de monterade avvägningsdubbarna i fasaden. Mätningarna utfördes i
början av september 2016.
Vid mätningarna konstaterades, vid kontroll mot andra höjdfixar, att utgångspunkten
för höjdbestämningen, Fix 1075, sjunkit ca 9 mm i förhållande till höjdbestämningen.
Då det är rimligt att anta att den högre och äldre av de två huskropparna, grundlagd
med källare, inte har rört sig nämnvärt har samma utgångshöjd använts för Fix 1075
som tidigare, +8,139.
1991-06-05

1991-12-16

1993-01-13

1993-06-23

2016-09-05

Total
Diff
(mm)

1
8,9053
8,9051
8,9042
8,9039
8,8870
18,3
2
8,5097
8,5089
8,5075
8,5072
8,4730
36,7
3
8,2493
8,2482
8,2457
8,2458
8,2060
43,3
4
8,1021
8,1012
8,0995
8,0993
8,0660
36,1
5
7,9264
7,9257
7,9247
7,9245
7,8980
28,4
6
8,8514
8,8513
8,8512
8,8512
8,8450
6,3
7
9,1400
9,1399
9,1400
9,1403
9,1400
0,0
8
9,3809
9,3809
9,3806
9,3810
9,3800
0,8
9
10,1081
10,1083
10,1081
10,1083
10,1080
0,1
10
10,0558
10,0561
10,0558
10,0559
10,0560
-0,2
11
8,9961
8,9961
8,9955
8,9956
8,9870
9,1
Tabell 4 - Jämförelse mellan nivåbestämning av dubbar 2016 med tidigare utförda mätningar.

De nya mätningarna visar att fasaden på lågdelen längs Specksrum har
sättningsdifferenser mot mätningar utförda 1991 på mellan ca 20-45 mm.
Vid okulär besiktning av eventuella avvikelser i sockelelementens horisontella
nivålinje, sprickbildningar i fasaden och anslutningar mot mark och angränsande
murverk så är det svårt att hitta sprickor eller avvikelser som kan visa att så stora
sättningsrörelser ägt rum.
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1

2

3

4

Bild 2 - Mätpunkternas placering i flygeldelens norra fasad i förhållande till konstaterade sprickor.

Höjddifferensen som mätts upp vid avvägningar 2016 i förhållande till de som mättes
upp 1991 är för mätpunkt:
1.
2.
3.
4.

ca 18 mm (lägre 2016)
ca 37 mm
ca 43 mm
ca 36 mm

Avvägningspunkt 5 (se ritning U 01), på den västra fasadens del mot Specksrum har en
höjddifferens på ca 28 mm. För övriga mätpunkter 6-11 är nivådifferenserna små
mellan 2016 och 1991.
Sprickmönstret i lågdelens fasad mot Specksrum visar ett tydligt valvbågsmönster över
de punkter som visar på de största nivåsänkningarna. Det är dock svårt att utläsa av
sprickornas storlek att nivåskillnaderna uppgår till över 40 mm som mest
Sprickviddsökningen för den diagonala sprickan i fasaden mellan mätpunkt 3 och 4
uppgår till 2,3 mm mellan åren 1993-2016.
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6

Utvärdering och förslag till åtgärder

Negativa sättningsrörelser på upp till 43 mm längs den befintliga flygelbyggnadens
fasad mot Specksrum har konstaterats under perioden 1991-2016. Denna del av
byggnaden har också de mest utvecklade sprickbildningarna.
Övriga delar av byggnaden har haft små eller försumbara sättningar under perioden
1991-2016 i de monterade mätdubbarna.
Det är dock svårt att se motsvarande sprickviddsökningar eller rörelser i förhållande
till mark eller intilliggande konstruktioner som kan påvisa den relativt stora sättningen
längs lågdelens fasad mot Specksrum.
Orsaken till sättningsrörelsen kan vara flera:
1. Dålig undergrund - Lågdelen bedöms vara grundlagd direkt i mark,
ca en meter under markytan. Jordmäktigheten under grundmuren kan antas vara
ca 4-5 meter i anslutning till denna del av byggnaden. Dåligt packat
jordmaterial i kombination med eventuell dåligt jordmaterial eller förmultning
av t.ex. rustbäddar kan vara en orsak till rörelser i byggnadens undergrund.
2. Vibrationer – Tyngre trafik längs Specksrum ger upphov till vibrationsrörelser
i marken. Kombinationen av vibrationer med en dålig undergrund kan bidra till
ökade sättningsrörelser längs denna del av byggnaden.
3. Markarbeten – Markarbeten i anslutning till den aktuella delen av byggnaden
kan, i kombination med en dålig undergrund, ge upphov till rörelser i
konstruktionen vid t.ex. packning av jordmaterial eller vid packning och
återställning av marksten. Nya ledningsschakt kan också medföra att
markvattnet söker sig nya vägar och att tidigare konstruktioner som legat i
fuktig miljö hamnar i torrare miljö med snabbare förmultning och
deformationer som resultat.
Sättningen bedöms inte primärt ha någon större statisk betydelse för byggnaden. Dock
kan man ana en lutning av trapphusets fasad mot högdelen längs Specksrum(se foto
16). Denna lutning och eventuella rörelse i fasaden bör man hålla under observation.
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6.1

Förslag till åtgärder

För att göra en säkrare bedömning avseende orsakerna till sättningsrörelserna och
rörelsernas eventuella fortskridande föreslås följande:
1. En friläggning av grundsulan på tillbyggnaden genom provgropsgrävning på
minst 3-4 platser längs lågdelens norra och västra fasad. Eventuellt görs även
provgropsgrävning på innergården, längs södra fasaden för att få en referens
och bedömt skillnad i grundläggning mot den norra fasaden.
Provgropsgrävningen bör kompletteras med sonderingsborrning och
jordprovtagning med skruvborr för att ta reda på jordmaterialets beskaffenhet
ned till fast undergrund eller berg.
2. En inventering av utförda och dokumenterade markarbeten som utförts i
anslutning till den aktuella delen av bygganden kan göras som ett komplement
till ovanstående.
3. För att få en helhetsbild av sättningsrörelserna bör avvägningar utföras av
lågdelens bjälklag. Detta kan ge en indikation om rörelsen har pågått under hela
perioden som byggnaden har varit i bruk. I samband med detta kan även en
sprickkartering utföras avseende de sprickor som finns i murverk och valvbågar
inne i lågdelen.

Visby 7 september 2016
AB PentaCon
Daniel Werkelin
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7

Fotografier

Foto 1 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 1 enl. bifogad ritning).

Foto 2 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 1 enl. bifogad ritning).
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Foto 3 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08, del av bild (Fotoplats 2 enl. bifogad ritning).

Foto 4 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 2 enl. bifogad ritning).
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Foto 5 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 3 enl. bifogad ritning).

Foto 6 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 3 enl. bifogad ritning).
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Foto 7 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 4 enl. bifogad ritning).

Foto 8 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 4 enl. bifogad ritning).

18 (29)

Foto 9 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 5 enl. bifogad ritning).

Foto 10 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 5 enl. bifogad ritning).
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Foto 11 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 6 enl. bifogad ritning).

Foto 12 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 6 enl. bifogad ritning).
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Foto 13 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 7 enl. bifogad ritning).

Foto 14 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 7 enl. bifogad ritning).
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Foto 15 -Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 8 enl. bifogad ritning).

Foto 16 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 8 enl. bifogad ritning).
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Foto 17 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 9 enl. bifogad ritning).

Foto 18 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 9 enl. bifogad ritning).
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Foto 19 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 10 enl. bifogad ritning).

Foto 20 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 10 enl. bifogad ritning).
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Foto 21 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 11 enl. bifogad ritning).

Foto 22 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 11 enl. bifogad ritning).
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Foto 23 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 12 enl. bifogad ritning).

Foto 24 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 12 enl. bifogad ritning).
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Foto 25 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 13 enl. bifogad ritning).

Foto 26 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 13 enl. bifogad ritning).
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Foto 27 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 14 enl. bifogad ritning).

Foto 28 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 14 enl. bifogad ritning).
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Foto 29 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 15 enl. bifogad ritning).

Foto 30 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 15 enl. bifogad ritning).
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Foto 31 - Taget i samband med besiktning 1993-11-08 (Fotoplats 16 enl. bifogad ritning).

Foto 32 - Taget i samband med besiktning 2016-09-01 (Fotoplats 16 enl. bifogad ritning).
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Avvägning
Filnamn: Avvägning Kulturskolan 160905
Avvägning:
2
Startpunkt:
1
Starthöjd:
0,000
Slutpunkt:
11
Sluthöjd:
0,000
Antal flyttpunkter: 7
Antal detaljpunkter: 5

Flyttpkt

Längd:
169,477
Bakåtlängd: 83,228
Framåtlängd: 86,249
Slutningsfel: 0,001

Punkt

Typ

Avstånd

Bak
1

Detaljpkt

Koordinatsystem:

Fram
667

Bak
15,690

2

Detaljpkt

Avläsning

Fram
11,670

Bak
0,767

10,074

3

Mätt höjd

Förb.

Beräknad
höjd

1,589

-0,821

0,000

-0,821

1,181

-0,414

0,000

-0,414

1,448

-0,681

0,000

-0,681

Flyttpkt

667

5

12,246

9,209

0,921

1,088

-0,989

0,000

-0,989

Flyttpkt

5

8

14,605

21,481

2,456

0,974

0,493

0,000

0,493

1,509

-0,042

0,000

-0,042

Detaljpkt

6

Detaljpkt

9,041

1,214

0,253

0,000

0,253

200

7
9,015

10,929

1,809

1,205

1,097

0,000

1,097

200

9

7,669

8,156

1,646

1,521

1,221

0,000

1,221

9

10

8,673

8,306

1,599

1,650

1,170

-0,001

1,169

10

1

15,330

16,498

1,034

2,203

0,001

-0,001

0,000

2,103

0,100

-0,001

0,100

Flyttpkt

8

Flyttpkt
Flyttpkt
Flyttpkt
Detaljpkt

8,948

Fram

11

17,018

15,816
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Avvägning
Filnamn: Avvägning Kulturskolan 160905
Avvägning:
Startpunkt:
669
Starthöjd:
8,488
Slutpunkt:
669
Sluthöjd:
8,488
Antal flyttpunkter: 17
Antal detaljpunkter: 0

Längd:
530,531
Bakåtlängd: 270,606
Framåtlängd: 259,925
Slutningsfel: 0,001

Punkt

Typ

Koordinatsystem:

Avstånd

Bak

Fram

Bak

Avläsning

Fram

Bak

Fram

Mätt höjd

Förb.

Beräknad
höjd

Flyttpkt

669

100

16,851

15,009

1,517

1,084

8,921

0,000

8,921

Flyttpkt

100

1

13,978

14,421

1,165

1,198

8,887

0,000

8,887

Flyttpkt

1

667

15,690

11,670

0,767

1,589

8,066

0,000

8,066

Flyttpkt

667

300

32,721

32,336

0,223

2,132

6,157

0,000

6,156

Flyttpkt

300

301

20,700

20,355

0,536

2,314

4,379

0,000

4,379

Flyttpkt

301

665

8,257

7,781

1,548

1,358

4,569

0,000

4,569

Flyttpkt

665

302

7,777

8,262

1,358

1,548

4,379

0,000

4,379

Flyttpkt

302

303

20,523

20,252

2,326

0,572

6,134

-0,001

6,134

Flyttpkt

303

667

36,833

28,662

2,427

0,495

8,066

-0,001

8,066

Flyttpkt

667

5

12,246

9,209

0,921

1,088

7,899

-0,001

7,898

Flyttpkt

5

8

14,605

21,481

2,456

0,974

9,381

-0,001

9,380

Flyttpkt

8

200

9,015

10,929

1,809

1,205

9,985

-0,001

9,984

Flyttpkt

200

9

7,669

8,156

1,646

1,521

10,109

-0,001

10,108

Flyttpkt

9

10

8,673

8,306

1,599

1,650

10,058

-0,001

10,057

Flyttpkt

10

1

15,330

16,498

1,034

2,203

8,889

-0,001

8,888

Flyttpkt

1

101

14,422

13,989

1,198

1,165

8,922

-0,001

8,921

Flyttpkt

101

669

15,316

12,609

0,991

1,424

8,489

-0,001

8,488
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Avvägning
Filnamn: Avvägning Kulturskolan 160905
Avvägning:
5
Startpunkt:
669
Starthöjd:
8,488
Slutpunkt:
669
Sluthöjd:
8,488
Antal flyttpunkter: 2
Antal detaljpunkter: 0

Längd:
54,200
Bakåtlängd: 24,966
Framåtlängd: 29,234
Slutningsfel: 0,000

Punkt

Typ

Koordinatsystem:

Avstånd

Bak

Fram

Bak

Avläsning

Fram

Bak

Fram

Mätt höjd

Förb.

Beräknad
höjd

Flyttpkt

669

1075

12,610

12,396

1,424

1,782

8,130

0,000

8,130

Flyttpkt

1075

669

12,356

16,838

1,875

1,517

8,488

0,000

8,488
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/196
28 mars 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Signallottan 3, HSB Bostad AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 3
med HSB Bostad AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22 (RS §224) att utse tre exploatörer som vinnare
i markanvisningstävling inom kv Signallottan. Ledningskontoret fick i uppdrag att till
regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av
de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var HSB Bostad AB.
Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den aktuella tomten,
Signallottan 3, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Signalottan 3, anvisas till exploatören till och med 2018-09-30 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 6 000
kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 2 650
kr/kvm BTA, varför den totala köpeskillingen blir 15 900 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2018-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet

-

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.
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Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-09-22 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 3
med HSB Bostad AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal
Bilaga 2. Genomförandeplan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/270
29 mars 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 4, BoKlok Housing AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 4
med BoKlok Housing AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
BoKlok Housing AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal
för den aktuella tomten, Sergeanten 4, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Sergeanten 4, avstyckad från Visby Artilleriet 1:33, anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31 med utgångspunkt i regionstyrelsens
tilldelningsbeslut.

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 7 000
kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 450
kr/kvm BTA, varför den totala köpeskillingen blir 10 150 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

-

Byggherren ska vid undertecknandet av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet
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Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal/genomförandeavtal mellan parterna.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2015-06-18 och förvaltningen
föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 4
med BoKlok Housing AB.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal
Bilaga 2. Genomförandeplan

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Sida 1 av 1

GENOMFÖRANDEPLAN
för BoKlok på fastigheten Gotland Visby Sergeanten 4
BoKlok bygger hållbara hem för människor med normala inkomster. Produktionen av BoKloks
trähus sker mestadels i fabrik, vilket ger en effektiv byggprocess. Vårt ekologiska fotavtryck är
också mindre än för jämförbara hus.
BoKloks A7-projekt omfattar totalt 82 lägenheter, med lägenhetsstorlekar från 1 RoK på 31 kvm till
4 RoK på 85 kvm. BoKlok har erfarenhet av försäljning från flera tidigare genomförda projekt i
Visby. A7-projektet genomförs i 2 säljetapper, etapp 1 (hus A och B) med 40 lägenheter och etapp
2 (hus C, D och E) med 42 lägenheter, men med tanken att bilda en gemensam
bostadsrättsförening; Brf BoKlok Kaptenen.
Under april månad tecknas markanvisningsavtal. Samtidigt förbereds bygglovshandlingar. Under
maj/juni förväntas avtal för genomförande och köpekontrakt hanteras. Bygglovsansökan lämnas in
i april/maj.
Säljstart av etapp 1 sker i början av september och för etapp 2 någon månad senare. Fram till
säljstarten erbjuds information via BoKloks kundkväll och annat informationsmaterial. Vid själva
säljstarten lämnar man in sin intresseanmälan. Därefter avgör turordningsdragning vem som får
välja lägenhet först. Med BoKloks unika säljprocess får alla samma chans att efterfråga en
nyproducerad bostad.
I början av oktober planeras etapp 1 att ”avropas” i fabrik och etapp 2 ”avropas” i början av
december. I fabriken görs det mesta klart inomhus och när lägenheterna kommer till byggplatsen
återstår montering och viss komplettering invändigt, ex inkoppling av el och vatten och installation
av vitvaror.
Enligt plan påbörjas montage av etapp 1 vecka 18 2018 och etapp 2 vecka 24 2018. Dessförinnan
utförs markarbeten, betongplattor m.m. Första inflyttning är beräknad till oktober/november 2018.

Viktiga datum (preliminära):
Markanvisningstävling
Lagakraftvunnen detaljplan
Markanvisningsavtal
Genomförandeavtal och köpekontrakt
Bygglov
BoKlok Säljstart
Tillträde fastigheten (efter minst 40 % tecknade
lägenheter)
1:a avrop till fabrik
Byggstart på plats (markarbeten)
Montage av hus påbörjas
Inflyttning påbörjas, preliminärt

2015
2016
April 2017
Maj/juni 2017
Juni/juli 2017
Vecka 36 (sept)
Okt 2017
Okt 2017
Nov 2017
Maj 2018
Okt/Nov 2018

BoKlok Housing AB, Drottningtorget 14, 205 33 Malmö, Telefon 010-448 00 00, Org.nr 556673-3829, www.boklok.se

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2014/350
6 april 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre
hyreslägenheter
Förslag till beslut

•

Detta kompletterande yttrande överlämnas utan nytt förslag i ärendet.

Sammanfattning
Kompletterande yttrande i ärendet

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera
anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att
återremittera ärendet till regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring
förväntade effekter av en förändrad taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu
med sin bedömning kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en
sänkning av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på ett
självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte heller
för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse,
t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande
marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare anförs
att ”det är höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik från EU:s
statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna för
bostadsbyggande i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015. Ett
annat tecken på detta förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 % under
perioden 2005-2015 medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under samma
period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den bristande
konkurrensen inom byggsektorn.”
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och
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2015. En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en
lägenhet av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika
faktorer, varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis
stora delar, men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom
bygglovsavgifter och anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de
totala produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär
nuvarande Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl moms)
för varje lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift
rabatteras med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle
medföra att en exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen
1% av de totala produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från
Region Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska
effekten nog kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden
kan ha en desto större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga
bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget vakollektivet inte kan finansiera regionens va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden beslut 2015-05-27, § 131
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Visby 2014-06-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Angående anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter.
Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av
lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta gör att kostnaden vid byggandet
av mindre lägenheter blir betydligt dyrare per kvadratmeter boyta vilket får ett direkt
genomslag på hyresnivån. Många kommuner tillämpar i dag en taxesättning där små
hyreslägenheter betalar en halverad anläggningsavgift.
För att stimulera ett ökat byggande av mindre hyreslägenheter föreslår jag att:
Va taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för de
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.

Visby den 16 juni 2014

Bo Björkman (S)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/442
8 mars 2017

Mats Magnusson

Regionstyrelsen

Motion. Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag
Förslag till beslut

•

I och med socialnämndens uppdrag att utreda förutsättningarna för 6timmarsdag anses motionen besvarad.

Sammanfattning

Elin Bååth, (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland inleder försök med 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en verksamhet, för att utreda en
bredare arbetstidsomläggning.
Motionären framhåller att många går arbetslösa, samtidigt som andra arbetar sig till
utbrändhet och stressproblem. En minskning av arbetstiden skulle leda till minskad
sjukfrånvaro och skulle också kunna användas för att höja den reella produktionen.
Med två sextimmarspass istället för ett åttatimmarspass kan lokaler och maskiner
utnyttjas en större del av dagen, med kortare väntetider som följd. De anställda har
mer energi, och gör därmed ett bättre arbete. Detta har visats både i vård och
omsorg, som ortopedavdelning i Mölndal och äldreboende i Göteborg, och i så
skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.
Försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön har prövats på flera håll i landet
och i skilda verksamheter. Resultatet av försöken har oftast gett goda resultat på
sjukfrånvaron. Många försök har dock strandat på ekonomin. Ett försök skapar
förväntningar. Ska man gå in i ett försök med förkortad arbetstid bör man redan i
ingången ha en tanke på hur en eventuell permanentning skulle kunna vara möjlig.
Kan man bemanna verksamheten? Man bör också ha en tanke om konsekvenserna
om man i vissa verksamheter inte kan förkorta arbetstiden. Kommer andra lönekrav?
Med tanke på Region Gotlands ekonomiska situation och de blandade resultaten av
olika försök med arbetstidsförkortningar bör man, innan man tar ställning till en
försöksverksamhet, göra en kartläggning av de försök och utvärderingar som gjorts.
Socialnämnden har gett socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
erbjuda 6-timmarsdag vid någon av deras verksamheter.
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Bedömning

Förutsättningarna för att genomföra 6-timmarsdag behöver belysas innan man går in
i ett försök. Socialnämndens utredningsuppdrag ang 6-timmarsdag kan ge det
underlag som behövs för att ta beslut i frågan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Motion:
Till:

Arbetstidsförkortning
Regionfullmäktige

Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat. Många går arbetslösa, samtidigt som
andra arbetar sig till utbrändhet och stressproblem.
Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad produktivitet både till inkomstökning och
arbetstidsförkortning. Det senaste tillfället normalarbetstiden sänktes var införandet av den femte
semesterveckan 1978, men effektiviseringarna har knappast minskat de snart 40 år som gått sedan
dess.
Idag pågår försök med kortare arbetstid inom olika verksamheter, i olika delar av landet. Redan
inom ett halvår hade sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit på ett äldreboende i
Göteborg.
En minskning av arbetstiden kan också användas för att höja den reella produktionen. Med två 6timmarsskift i stället för ett 8-timmars kan lokaler och maskiner utnyttjas en större del av dagen,
med kortare väntetider som följd. De anställda har mer energi, och gör därmed ett bättre arbete.
Detta har visats både i vård och omsorg, som en ortopedavdelning i Mölndal och tidigare nämnda
äldreboende, och i så skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.

Jag yrkar därför på
⁃

Att Region Gotland inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en
verksamhet, för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
16/6 2016

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/191
29 mars 2017

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Självmordsförebyggande program - uppföljning
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Regionfullmäktige antog 2015-10-12, §243, program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland för åren 2015-2018. Enligt programmet har
regionstyrelsen i uppdrag att göra övergripande uppföljning i samband med
årsredovisning 2016. Uppföljningen handlar inte om att mäta effekter av programmet
genom exempelvis självmordstal eftersom det inte bedöms vara möjligt. Den här
uppföljningen är en delavstämning för att se hur programmet börjat implementeras
och eventuellt kunna identifiera om det finns områden där några aktiviteter eller
planer ännu inte finns.
I instruktionen inför årsredovisningen ombads förvaltningarna att lämna in rapport
om vilka aktiviteter som genomförts och vilka planer som finns utifrån uppdragen i
programmet. Inlämnade rapporter har sammanställts i bilaga 1.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetet med att implementera
programmet har börjat väl. Efter drygt ett år har aktiviteter genomförts eller planer
gjort upp för samtliga uppdrag som listats i programmet. Samtliga förvaltningar har
genomfört minst en aktivitet. Även civilsamhället har involverats i aktiviteter. Tydlig
handlingsplan finns för implementering av uppdragen i skolan, i övrigt har inte
nämnderna rapporterat om att sådana finns.
Ett uppdrag i programmet gäller samtliga nämnder och handlar om att det finns
rutiner för arbete och kompetensutveckling för funktioner som möter
brukare/kunde som är självmordsnära och i situationer med hög risk för
självmordskris. Inom uppdraget finns ännu arbete att genomföra inom i stort sett alla
förvaltningar, för att det ska anses vara fullt genomfört vid programtidens slut.
Exempel på pågående arbete är den kompetensutveckling som görs inom hälso- och
sjukvården och socialförvaltningen. Socialförvaltningen har även en plan att
förtydliga rutiner för förebyggande av självmord. Inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tydlig handlingsplan för att se över rutiner och
kompetensutveckling tagits fram för skolan och flera aktiviteter i den har
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genomförts. Teknikförvaltningen har identifierat att funktioner som arbetar med
självmordsnära personer och risksituationer är ovanliga i verksamheten men plan
finns att grundläggande kunskap om självmordsprevention kommer att spridas till
medarbetarna via cheferna. Övriga förvaltningar har inte rapporterat att de tydligt
startat upp arbetet inom detta uppdrag.
Det fokus på barn- och unga som lyfts fram i programmet ses tydligt i genomfört
arbete. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbete med planering och
genomförande av uppdragen i skolan är ett tydligt och gott exempel.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att implementering av
programmet pågår och att samtliga uppdrag på något sätt berörts. Fortsatt arbete
krävs för att samtliga uppdrag ska vara genomförda vid programtidens slut. Det kan
underlättas av att förvaltningarna strukturerat gör handlingsplaner för det fortsatta
arbetet utifrån respektive nämnds uppdrag.
Beslutsunderlag

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 20152018.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/191
29 mars 2017

Veronica Hermann

Bilaga 1
Sammanställning svar, i samband med årsredovisning 2016,
om arbete utifrån program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland
Svaren har sorterats in utifrån de uppdrag som anges i programmet.

Strategi 1: Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord, i befolkningen
och bland medarbetare i Region Gotland
Uppdrag samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling finns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära och situationer med hög risk för självmordskris.
Respektive nämnd definierar vilka funktioner det gäller inom verksamheten.
R edovisade planer/ aktiviteter
Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Se redovisning under strategi 2 ”Särskilt fokus på barn och unga”
Byggnadsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förvaltningen har haft en föreläsning under 2016 för medarbetare gällande psykisk
ohälsa, för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har köpt licenser till ett webbaserat
suicidförebyggande utbildningsprogram i fyra delar. All personal inom psykiatrin har
genomgått hela utbildningen. Den sista delen är ledarledda samtal i grupp vilket varit en
stor satsning att genomföra under 2016. Övriga verksamheters personal har uppmanats
göra utbildningen. Totalt har 361 medarbetare inom förvaltningen gjort del 1 och 134
har genomfört alla delar.
Via medel från Finsam anordnades under 2016 en instruktörsutbildning ”första hjälpen
vid psykisk ohälsa”. Två medarbetare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomgick
utbildningen.
Kultur- och fritidsnämnden

Ingen rapport lämnad. Se strategi 2 ”Särskilt fokus på barn och unga”
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Socialnämnden

Under året har den tidigare utbildningssatsningen i psykisk hälsa fortgått. Sedan 2014
pågår utbildning av boendeassistenter/undersköterskor inom hemtjänst och särskilt
boende genom att utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre, MHFA,
erbjuds vår och höst. Totalt har ca 210 medarbetare utbildats sedan starten.
Under året har 44 boendeassistenter/undersköterskor inom särskilt boende utbildats och
16 inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen utsåg under hösten 2016 två representanter från verksamheterna
som i december utbildades till instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa, i samband
med ledningskontorets satsning. Hur denna kompetens kommer att tas inom den egna
verksamheten kommer beskrivas i förvaltningens rutiner för arbete och
kompetensutveckling kopplat till självmordsförebyggande arbete.
Inom IFO har man deltagit i utbildning och inom hemsjukvården har arbete mot
självmord lyfts på arbetsplatsträffar och programblad har spridits.
Under 2017 kommer förvaltningens arbete med kompetensutveckling och framtagande
av rutiner i det självmordsförebyggande arbetet att fortsätta.
Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhet är av det slaget att dessa situationer mycket sällan eller
aldrig uppstår i utövandet av arbetet. Naturligtvis kan situationen uppstå och
information och insikter är viktiga. För att öka kunskapen inom området inbjöds
ansvarig tjänsteman från Ledningskontoret till ett av förvaltningens chefsmöten och
spred kunskap om vikten av uppmärksamhet och mod att agera. Planeringen framåt är
att alla chefer ska vidarebefordra budskapet till sina medarbetare.
Ledningskontoret/Serviceförvaltningen

Arbete för att definiera behov av kompetensutveckling och rutiner inom förvaltningen
har ännu inte påbörjats.
Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gälla i hälso- och
sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.
R edovisade planer/ aktiviteter

Roller i hälso- och sjukvårdsförvaltningens dokument uppdaterades 2015-11-17.
Psykiatrin har medverkat i arbetet att ta fram regionens riktlinjer. Den egna riktlinjen ska
omdefinieras till riktlinjer för psykiatrin.
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Uppdrag Regionstyrelsen

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en del i
Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i ”första hjälpen för psykisk hälsa”.
R edovisade planer/ aktiviteter
Ledningskontoret

Arbete har påbörjats inom ledningskontoret för att i Region Gotlands psykosociala
arbetsmiljöarbete förtydliga delen om psykisk hälsa och risk för självmord. Det har
exempelvis lags in som en egen del i regionens utbildning i systematiskt
arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud.
Diskussion har påbörjats för planering av utbildning av chefer i ”första hjälpen för
psykisk hälsa”.
Serviceförvaltningen

Förvaltningsdirektören har medverkat i arbetet med att få in dessa frågor i regionens
gemensamma arbetsmiljöarbete. Förutom det interna arbetet inom förvaltningen
kommer den nya regionstyrelseförvaltningen i sitt uppdrag ha en viktig roll i styrning,
stöd och service kopplat till detta program vid kontakterna med chefer inom regionen.

Uppdrag Regionstyrelsen

Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.
Erbjuda introduktionstillfällen kring självmordsprevention riktad till medarbetare
inom Region Gotland.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret

Hemsida är upplagd: www.gotland.se/självmordsförebyggande där information
finns som är tänkt att vara användbar för medarbetare i Region Gotland och andra
myndigheter , organisationer och för befolkningen på Gotland. Under första
halvåret 2016 ordnades introduktionsföreläsning om förebyggande av självmord
riktad till medarbetare inom Region Gotland, vid fyra tillfällen och ett tillfälle som
annonserades externt. Totalt deltog cirka 220 personer. Föreläsningen har även efter
fråga hållits för familje- och individomsorgen, teknikförvaltningens ledningsgrupp
och patientnämnden. Filminspelning från föreläsningen finns tillgänglig på
hemsidan.
Under andra halvåret 2016, från suicidpreventiva dagen 10/9 till Lucialoppet 10/12
samordades en kampanj för att sprida kunskap i befolkningen i samarbete med:
SPSS (Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd), H(j)ärnkoll,
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), Attention, Suicide Zero, Röda
Korset,1177 sjukvårdsrådgivningen och Studieförbundet Vuxenkolan.

5 (11)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/191

Ledningskontoret tog initiativ till och planerade följande tillfällen under kampanjen,
2016:
•

•
•
•
•

Evenemang på Östercentrum 10/9 suicidpreventiva dagen då information
delades ut och samtal fördes med uppskattningsvis cirka 150 förbipasserande
personer. På kvällen ordnades ljuständning till minne av de personer vi förlorat i
självmord.
Föreläsning 5/10 ”Psykisk hälsa- så gör jag för att må bra”, annonserades
externt, ca 30 deltagare
Föreläsning 7/11 ”Unga och självmord”, i samarbete med FINSAM, cirka 150
deltagare.
Föreläsning 7/11 ”Att samtala om självmord”, i samarbete med FINSAM, cirka
150 deltagare.
Lucialoppet 10/12, extra fokus på psykisk hälsa med utställning och föreläsning
om fysisk aktivitet och psykisk hälsa i samband med prisutdelning.

Utskick av information om suicidpreventiva dagen och höstens aktiviteter samt
information om stödmaterial skickades till alla chefer i Region Gotland, till näringsliv,
myndigheter och fackförbund på Gotland.
Ansökan gjordes 2016 till FINSAM om medel (ca 300´kr) för utbildning av
instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa. 16 instruktörer utbildades i slutet av
2016: 2 från hälso- och sjukvården, 2 från socialförvaltningen, 1 från
räddningstjänsten, 1 från folkhögskolan, 1 från ledningskontoret, 3 från
serviceförvaltningen, 2 från barn- och elevhälsan, 1 från Finsam, 1 från H(järnkoll), 1
från SPES (Riksförbundet frö SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd), 1 från Röda
Korset. De kommer att ge varsin utbildning under 2017 som samordnas via Finsam.
Därefter kan utbildningar i första hjälpen genomföras av instruktörerna inom den
egna verksamheten utifrån planering som görs med berörda chefer.
Andra förvaltningars deltagande i spridande av kunskap bland medarbetare
och i befolkningen
Medarbetare från hälso- och sjukvården har ingått i arbetsgrupp som planerat för
genomförande av suicidpreventiva dagen på Gotland under hösten, samt andra
aktiviteter som kopplas till suicidprevention och psykisk hälsa. Medarbetare från
hab/rehab, psykiatrin föreläste under hösten 2016 om psykisk hälsa. Primärvården
deltog med föreläsning om betydelsen av fysisk aktivitet för den psykiska hälsan och
med monter om sjukdomsförebyggande metoder i anslutning till löparfesten
Lucialoppet i vilket Region Gotland i år deltog som medarrangör.
Även socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit med
representanter i planeringen inför kampanjen under hösten 2016.
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Strategi 2: Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande
arbetet
Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i ordinarie
verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas livskompetens.
Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserad metod.
Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök.
Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa.
Redovisade planer/aktiviteter

Planerat arbete är sammanfattat av UAF i nedanstående bild.
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Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

I april 2016 fastställde nämnderna en handlingsplan för det självmordsförebyggande
arbetet 2016-2018. Den innehåller bland annat rutiner och aktiviteter i form av
utbildningar, framtagandet av en checklista för hälsosamtal/hälsobesök kring psykisk
ohälsa och en arbetsbok som är tänkt att användas som stöd i arbetet med elever
med psykisk ohälsa och självmordstankar som vänder sig till personal inom skolan.
De i handlingsplanen föreslagna aktiviteterna utgår från skollag och läroplaner, med
syftet att stärka barn och ungas livskompetens. Skolpsykologerna har under år 2016
utbildat skolpersonal i ämnet psykisk hälsa och suicidprevention. Handlingsplanen
med handledningsmaterial, rutiner och checklistor har presenterats vid ett
skolformsmöte för grundskolans chefer/rektorer för vidare implementering ute i
skolorna.
Specifikt Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och elevhälsans personal har varit ute i skolorna med sitt kunskapshöjande
informationspaket. Bland annat i Fårösundsskolan, Lärbro skola, Terra Novaskolan,
Romaskolan, Kräklingbo skola, Vänge skola och Väskinde skola under höstterminen
2016.
Specifikt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och elevhälsan har under höstterminen varit ute med ett kunskapshöjande
informationspaket riktat till gymnasieskolans personal. Kuratorer, skolsköterskor och
skolpsykologer ansvarade för att i samråd med rektorerna genomföra aktiviteten vid
lämplig tidpunkt. Vid Wisbygymnasiet genomfördes detta vid ett APT-tillfälle.
Skolpersonalen fick inledningsvis en kort information om syftet och bakgrunden
med statistik över suicidsituationen på Gotland. Barn- och elevhälsans handledning
”Psykisk hälsa och suicidprevention” med konkreta råd till vad lärare kan göra och
vara uppmärksamma på hos eleverna, delades ut tillsammans med regionens "Att
prata om självmord är ett skydd för livet", ”Till dig som har varit med om en svår
händelse" samt information om länkar till regionens sidor om krisstöd och stöd för
unga. Filmen ”Må dåligt – en film om psykisk ohälsa och självmord” visades och
därefter fanns tid för frågor och diskussion. Informationen togs emot positivt av
skolpersonalen. Många hade frågor som gällde mående som de ser eller har sett, och
oro över ifall de riskerar missa tecken på ohälsa. Det blev tydligt att liknande
kunskapslyft ökar chanserna för att våga lyfta frågan om självmordstankar.

Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden

Plan tas fram för arbete och kompetensutveckling kring förebyggande av självmord.
Redovisade planer/aktiviteter
Kultur- och fritidsnämnden

Ingen rapport lämnad i samband med årsrapport.
Rapport efter kontakt med förvaltningen: Förvaltningen har under 2016 satsat på att
kompetensutveckla medarbetare inom ungdomsavdelningen genom brett deltagande
på de föreläsningar som Region Gotland anordnat om självmordsprevention.
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Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa.
Redovisade planer/aktiviteter
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, som också ansvarar
för första linjens omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa, är god.
Handlingsplan för psykisk hälsa, fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och
Socialnämnden 2016

I handlingsplanen finns aktivitet att se över förutsättningar för samverkan mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten för utveckling av första linjens insatser till
barn och ungdomar.
Strategi 3: Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i
samband med självmordsförsök och självmord
Uppdrag Regionstyrelsen

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök och
självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid allvarlig
händelse.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret

Region Gotlands rutiner för krisstöd vid allvarlig händelse är uppdaterade, i samarbete
med frivilligorganisationer och Svenska kyrkan, och kan vid behov aktiveras även vid
mindre händelse vid behov av individuellt stöd.
Nytt material om krisreaktioner och stöd samt hemsida för krisstöd är framtaget. Ett
kort med kontaktvägar för individuellt krisstöd är framtaget och spritt för att delas ut
av ambulans, polis, räddningstjänst och socialjour.
Fortsatt arbete planeras för att ytterligare identifiera behov och samordning av
individuellt krisstöd.

Strategi 4: Säker hantering av skjutvapen
Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden

Rapportering enligt vapenlagen (SFS 1996:67 § 6) om personer som ur medicinsk
synpunkt inte är lämpliga att hantera skjutvapen.
Redovisade planer/aktiviteter
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vapenlagen 6 kap 6 § beskriver läkares plikt att anmäla till Polismyndigheten att en
patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen – om det inte står klart för
läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen. En utbildningsinsats
planeras under 2017.
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Strategi 5: Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag Regionstyrelsen

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på Gotland.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret

Rutin är framtagen för att strateg inom folkhälsa får löpande uppdaterad statistik för
självmord på Gotland. Bra system för statistik över självmordsförsök har ännu inte
kunnat utvecklas. Fortsatt arbete för det planeras.
Uppdrag Regionstyrelsen

Säkerställa att det finns arenor för regelbunden samverkan kring självmordspreventivt
arbete inom Region Gotland och med externa aktörer. I dessa
samverkanssammanhang kan exempelvis utbildningsinsatser samordnas.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret

Ett nätverk är format tillsammans med ideella organisationer för gemensamt arbete för
att öka kunskap i befolkningen om förebyggande av självmord. Samarbetet påbörjades
under 2015 och fungerade väl under 2016. Planering är gjord för gemensamma insatser
under 2017.
Tryggare Gotland är fastställt som en arena för arbetet med förebyggande av
självmord. Där görs regelbunden avstämning två gånger per år samt vid behov.
Vid behov tas frågor om det självmordsförebyggande arbetet upp för beslut i RSSS –
regional samverkans och stödstruktur.
Under 2015 och 2016 har strateg från ledningskontoret varit med och tagit initiativ till
ett informellt nationellt nätverk för regionala samordnare av självmordsförebyggande
arbete i landsting och regioner. Följden av det blev att nätverket 2017 formaliserades
till en nationell samordningsgrupp med SKL som värd.
Uppdrag Regionstyrelsen

Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland personer
som inte haft kontakt med sjukvården.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsnämnden

Arbete har genomförts gemensamt mellan hälso- och sjukvården och ledningskontoret
för att undersöka möjligheterna att genomföra händelseanalys när person som inte haft
kontakt med sjukvården begår självmord. Utifrån det har ett förslag på rutin tagits fram
för händelseanalys efter att personer, upp till 18 år, försökt ta sitt liv.
Planen är att fortsätta diskussion om händelseanalys för vuxna efter att
Folkhälsomyndigheten tagit fram kunskapsunderlag med bland annat juridiska
aspekter.
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Uppdrag Regionstyrelsen

Utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring
självmordsförebyggande arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk.
Redovisade planer/aktiviteter
Ledningskontoret

Strateg inom folkhälsa och välfärd har fått i uppdrag att vara regional samordnare för
det självmordsförebyggande arbetet. I uppdraget ingår att delta i nationell
samordningsgrupp på SKL som bildades 2017.
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Inledning
Drygt 1600 personer tog sitt liv i Sverige under år 2013 och knappt 7400 personer
vårdades på sjukhus till följd av självmordsförsök 1.
Den totala kostnaden i samhället, indirekta och direkta kostnader, för ett enskilt
självmord beräknas till cirka 18,7 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett
självmordsförsök 2. På Gotland tar mellan 6-14 personer sitt liv per år och runt 50
personer gör självmordsförsök.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Programmet
för självmordsförebyggande arbete kommer att ingå i det, som ett delprogram.
Arbetet med förslaget till program för självmordsförebyggande arbete har gjorts i en
arbetsgrupp med representation från förvaltningarna och en hjärnkollsambassadör.
Diskussion har förts med Tryggare Gotland (brottsförebyggande arbete mellan polis,
länsstyrelse och Region Gotland i samarbete med externa organisationer),
representanter från Falck Ambulans AB, Sjukvårdsrådgivningen Previa, Finsam,
Sjukhuskyrkan, ideella organisationen SuicideZero, NASP (Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) samt ambulansöverläkare.
Förslaget till program remitterades till regionens nämnder och till NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa) och reviderades något efter det.

Syfte
Syftet med programmet för det självmordsförebyggande arbetet är att minska antalet
självmord och självmordsförsök på Gotland under åren 2015-2018.
Strategier och satsningar inom Region Gotland år 2015-2018
Utifrån fakta och identifierade risker och behov prioriteras fem strategier inom
Region Gotland för att minska antalet självmord och självmordsförsök under åren
2015-2018:

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
2. Specifik fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
3. Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
4. Säker hantering av skjutvapen
5. Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Implementering av strategierna i verksamhet och uppföljning

Nedan anges uppdrag till nämnderna som bedöms vara särskilt viktiga att satsa på för
att strategierna ska få genomslag i praktiskt arbete. En del av uppdragen finns redan i
verksamheterna och lyfts fram eftersom de bedöms ha stor betydelse. Det kan finnas
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behov av att strukturera och fokusera arbetet samt att öka samverkan mellan
förvaltningarna. Andra uppdrag är nya utifrån identifierade behov.
Utifrån uppdragen ansvarar respektive nämnd för planering av aktiviteter med tydliga
delmål och indikatorer för uppföljning. Arbetet lyfts in i ordinarie system för ledning
och styrning i verksamheterna. Vid planering av åtgärder tas hänsyn till grupper med
ökad risk för självmordsförsök och självmord. Åtgärderna anpassas även för att
fungera väl i olika grupper, hänsyn tas till exempel till ålder, kön och utbildningsnivå.
Samarbete görs med fördel över nämndgränser till exempel genom samordning av
utbildningsinsatser.
Uppföljning görs årligen i verksamheternas ordinarie system för resultatuppföljning.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning av programmet.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med årsredovisning år 2016 och 2018
sammanställa nämndernas resultat utifrån uppdragen samt förekomsten av självmord
och självmordsförsök i befolkningen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhet för medborgarna på Gotland eftersom det
självmordsförebyggande arbete ingår som en del av det.
Strategier och uppdrag under år 2015-2018
1 Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: Samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling finns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära*1och situationer med hög risk för
självmordskris*. Respektive nämnd definierar vilka funktioner det gäller inom
verksamheten.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: HSN

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gällas
i hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.
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Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en
del i Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i ”första hjälpen för psykisk
hälsa”.
Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.
Erbjuda introduktionstillfällen kring självmordsprevention riktad till medarbetare
inom Region Gotland.

*Definitioner, se sidan 7
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2 Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens.

Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserad metod.
Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök.
Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa.
2015-2018
KFN
Plan tas fram för arbete och kompetensutveckling kring förebyggande av
självmord.

Uppdrag under perioden
Ansvarig nämnd:

Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk
ohälsa.

3 Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: RS

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök
och självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid
allvarlig händelse.
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4 Säker hantering av skjutvapen
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Rapportering enligt vapenlagen (SFS 1996:67 § 6) om personer som ur medicinsk
synpunkt inte är lämpliga att hantera skjutvapen.

5 Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på
Gotland.
Säkerställa att det finns arenor för regelbunden samverkan kring
självmordspreventivt arbete inom Region Gotland och med externa aktörer. I
dessa samverkanssammanhang kan exempelvis utbildningsinsatser samordnas.
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Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland
personer som inte haft kontakt med sjukvården.
Utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring
självmordsförebyggande arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk.
Genomföra övergripande uppföljning av programmet i samband med
årsredovisning 2016 och 2018.
Planera arbete för revidering av programmet i början av 2019.
Konsekvenser

Fokusering på de uppdrag som finns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specifika processer, tydliggörande av rutiner, nya samarbeten etc. Det kan leda till
behov av omfördelning av resurser i verksamheten. Exempel på det skulle kunna
vara arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i skolan och kompetensutveckling i
verksamheterna.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Även nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Självm ordsförebyggande och suicidprevention

Självmordsförebyggande och suicidprevention är synonyma begrepp för åtgärder
med syfte att förhindra självmord och självmordsförsök 3.
I programmet används begreppet självmordsförebyggande i första hand.
Suicidprevention används som begrepp i vissa fall när det gäller åtgärder gentemot
självmordsnära personer, inom exempelvis hälso- och sjukvård.
Självm ordshandling

§
§

Självmordsförsök - Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att
sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till
döden
Självmord 4

Självm ordstankar

Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa kan
utvecklas till avsikter, planer och eventuellt
beslut 4
Självm ordsrisk

Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken under hela livet 4
Självm ordskris

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösningsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självm ordsnära

Begreppet självmordsnära används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett självmordsförsök
- har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga
under den närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga självmordstankar ändå bedöms vara i riskzonen för
självmord på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för
starkt negativa livshändelser 4

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Självm ordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 4
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Faktaunderlag

Orsaker till självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök påverkas av flera olika faktorer: psykisk hälsa,
biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma livshändelser, psykologiska och
sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska miljön 5.
Innan en person gör självmordsförsök eller tar sitt liv pågår en självmordsprocess.
Personen börjar tänka på självmord och över tid går dessa tankar över i
kommunikation kring självmord som kan observeras mer eller mindre tydligt för att
så småningom leda fram till självmordsförsök och självmord. Självmordsprocessen
startar när flera riskfaktorer har anhopats samtidigt som personen upplever avsaknad
av stöd. Exempel på sådana situationer är förluster, negativa besked,
relationsproblem, stress, våld eller psykiskt trauma. Självmordshandlingen
uppkommer när personen varit en tid i självmordsprocessen och något utlöser en
självmordskris då personen inte kan se något annat sätt att handskas med situationen
än att ta sitt liv. Det är vanligt att en självmordshandling sker som en impulshandling.
Den utlösande faktorn kan vara en specifik situation med ökad stress och påfrestning
4,6,7
.
Hos barn och unga är den suicidala processen ofta kortare än hos vuxna 7.
9 av 10 personer som tar sitt liv har någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är
depression och alkoholmissbruk. Hälften av personerna som tar sitt liv har haft
kontakt med psykiatrin 8.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor men vanligare med
självmordsförsök bland kvinnor 6.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Det är skillnad på riskfaktorer för att självmord ska inträffa någon gång i livet och
risksituationer för utlösning av självmordskris då en person genomför själva
handlingen 6.

Källa: S.Ringskog Vagnhammar, D.Wasserman Första hjälpen vi självmordsrisk

Det finns ett samband mellan självmord och tillgång till metoder för att genomföra
det. Exempelvis finns samband mellan självmord och tillgång till skjutvapen och
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faktorer i den fysiska miljön. Hur media rapporterar om självmord har också
betydelse. Det handlar om risk för imitation. Risken för att andra personer begår
självmord efter rapportering i media ökar om tydlig beskrivning görs av metod och
budskapet uppfattas heroiskt eller då negativa konsekvenser och alternativ
behandling för psykisk ohälsa utelämnas 8.
Förebyggande av självmord

WHO (World Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan för
psykisk hälsa för åren 2013-2020. I planen den anges målet att självmord i befolkningen
ska minska med 10 procent till år 2020 9.
Påverka bakomliggande faktorer

Självmord och självmordsförsök kan förebyggas genom att påverka bakomliggande
faktorer som ökar risken för självmordshandling. Det är till exempel förebyggande av
psykisk ohälsa och missbruk i befolkningen samt att minska arbetslöshet och behovet
av ekonomiskt stöd 4,8.
Det är väsentligt att barn och unga har goda livsvillkor och att de får skyddsfaktorer
under uppväxten som motverkar psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är bland annat att ha
tilltro till sig själv och förmåga att söka och få stöd av andra, att vara öppen för andra
människors erfarenheter och för nya idéer samt att ha bra relation till andra
människor. I skollag och läroplan anges att målen för skolan handlar om både
utbildning och social fostran. Arbetsmiljön i skolan behöver även vara god så att
elever uppnår kunskapsmål och samtidigt mår bra. Personal i skolan behöver stöd för
att minska stress och oro i skolarbetet. En hälsofrämjande skola bör utöver specifika
kunskapsmål även ge en utbildning om psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering
samt kamratstöd. Till den undervisningen bör kunskap om förebyggande av
självmord också infogas. Det måste planeras noga med evidensbaserade metoder för
att få rätt effekt 4.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Att förebygga mobbing och att ge föräldrar evidensbaserat föräldrastöd är andra
åtgärder som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga 4.
Tillgänglighet till vård och behandling av god kvalitet vid psykisk ohälsa och
missbruk påverkar förekomsten av självmord. För barn och unga behövs en väl
fungerande första linje för vård vid psykisk ohälsa. Första linjen innebär den funktion
eller verksamhet som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat psykiskt
eller psykosocialt hälsoproblem som är i behov av bedömning och eller vård 10.
Frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället kan vara en resurs för att
medverka till att bryta isolering och att stötta i samband med personliga kriser 8.
Försvåra för självmordshandling

Åtgärder behövs för att minska tillgången till metoder för självmord som har hög
dödlighet. Ju svårare det är att få tillgång till höggradigt dödliga metoder för
självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre dödlig metod
och därför överlever. Det kan till exempel handla om att det finns barriärer i den
fysiska miljön. Åtgärder kan också göras för att försvåra för självmordshandling när
en person kommer in i en självmordskris så att impulsen att genomföra handlingen
kan gå över och personen istället kan få vård och stöd. Det kan till exempel handla
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om att personer med nedsatt psykisk hälsa inte ska ha tillgång till vapen och att
läkemedel förvaras säkert 11.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Tidig upptäckt av personer som redan är inne i självmordsprocessen med snabbt
omhändertagande gör att självmordshändelser kan undvikas. Ökad kunskap behövs i
befolkningen om självmord, myter, rädslor och tabun samt vart man vänder sig för
att få hjälp och stöd. Det är större sannolikhet att möta en person med behov av akut
hjälp på grund av psykisk ohälsa än person med hjärtstillestånd. De flesta som tänker
på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen om de får stöd och vård. En stor del av de
som tar sitt liv har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle
kunnat medföra att den självmordsprocessen hade avtagit. En statlig utredning har
påvisat behovet av utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health First Aid Training kommer ursprungligen från
Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för första hjälpen för psykisk hälsa men förkortas även här MHFA 12,14.
Tillgängligheten till vård för självmordsnära personer är viktig och kontaktvägar
behöver vara kända i befolkningen 4,5. Det gäller vid pågående självmordshandling,
och när en person försökt ta sitt liv men även när en person är inne i en
självmordsprocess för att undvika att en självmordskris utlöses så att en
självmordshandling genomförs.
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Snabb bedömning inom hälso- och sjukvård, rätt behandling, kontinuitet och
uppföljning av vård är väsentligt. Andra insatser som är viktiga för självmordsnära
personer är sociala interventioner som till exempel krisstöd, råd, information och
psykosociala behandlingskontakter. Stöd av olika former behövs till anhöriga i
samband med självmord men även till en självmordsnära persons anhöriga.
Närstående till självmordsnära personer har en viktig roll i stödet till den
självmordsnära personen, och bör involveras, men samtidigt egen ökad risk för att
hamna i självmordsprocess eller att situationen utlöser en självmordskris 4,5.
Det akuta omhändertagandet i samband med en självmordshandling, till exempel hot
om självmord på allmän plats kan med fördel samordnas mellan
”blåljussfunktionerna” polis, ambulans, räddningstjänst och alarmcentral för att få till
snabbt omhändertagande. Det har bland annat gjorts i Stockholm och Jönköping 13,14.
Kompetens i akut omhändertagande av självmordsbenägen person är också av vikt
för att bryta pågående självmordshandling.
Samverkan och uppföljning

Samverkan mellan olika aktörer i samhället behövs i det självmordsförebyggande
arbetet. Stödet kring självmordsnära personer behöver planeras över organisatoriska
gränser. Uppföljning av självmordshändelser, bredare än bara i hälso- och
sjukvården, ger kunskap som kan användas för att förbättra samarbetet mellan
aktörer och hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden
4,5,10
.

*

*

NASP – Natinellt centrum för suicidforsning och prevention av psykisk ohälsa.
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Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer i början av 2016 att lansera ett
kunskapsstöd för bred händelseanalys av självmord bland barn och unga.
Nationella strategier

I nationellt handlingsprogram för förebyggande av självmord, beslutat av riksdagen,
finns 9 angivna strategier 5:
1 Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
Genom arbete i förskola, skola och fritidsverksamhet kan utvecklingen av barns och
ungas kompetenser främjas. Då kan risken för psykisk ohälsa och självmord minskas
även för barn med mindre goda förutsättningar.
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
Självmord ses som en psykologisk olycka som skulle kunnat förhindras. Bred
analys av händelsen, inte bara inom vården, behövs för att kunna förebygga att
likande olyckor sker.
5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det finns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
NASP(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
har expertfunktion inom suicidprevention i Sverige och arbetar med utveckling
av suicidpreventiva metoder, utbildning och information.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
Ökad kunskap behövs i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter
där medarbetarna kommer i kontakt med självmordsnära personer. Det handlar
inte bara om medarbetare som arbetar inom psykiatri och beroendevård utan
även till exempel medarbetare i primärvård, olika typer av handläggare, personal i
äldrevård och så vidare.
8 Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
Hälso- och sjukvården ska anmäla alla självmord som inträffat under pågående
vård eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt, enligt Lex Maria.
9 Stöd till frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram
perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På detta sätt kan de påskynda en
utveckling i önskvärd riktning.
Prioriterade åtgärder enligt Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell förening som för närvarande är stark opinionsbildare och
bärare av kunskap kring självmord. De lyfter fram några delar som särskilt viktiga i
det självmordsförebyggande arbetet: uppmärksammande av risk för självmord och
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krisstöd i form av kriscentra, breda händelseanalyser samt tydliga insatser i skolan.
De förespråkar att skolorna använder Miami-modellen för självmordsförebyggande
insatser. Det innefattar bland annat regelbunden kompetensutveckling för alla
personalgrupper i skolan kring självmordsprevention samt tydliga rutiner för
bedömning av risk för självmord bland barn och unga. I skolan finns
specialistutbildade så kallade trust specialists som har lång utbildning om psykisk ohälsa
och behandlingskompetens. De har livskunskap med eleverna samt är de som
genomför bedömningar och samtal om en elev uppfattas ha ökad risk för självmord
15
.
Stödmaterial

WHO har tagit fram stödmaterial för det självmordsförebyggande arbetet som kan
användas i svenska förhållanden. Det finns att tillgå via NASP (Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)hemsida.
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret,
ambulans och SOS-alarm
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för allmänläkare
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media
• Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever – ett
stödmaterial för lärare och annan skolpersonal
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för fångvården
• Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen
Stödmaterialet för förebyggande av självmord och självmordsförsök hos skolelever är
specifikt anpassat till svenska förhållanden av NASP. I det finns bland annat kunskap
om skyddsfaktorer för barn och unga, upptäckt och hantering av självmordsnära
elever samt åtgärder om självmord inträffat.
NASP har även framtaget stödmaterial till föräldrar och till skola.
Länk till stödmaterial från WHO och NASP

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Flera organisationer har tagit fram stödmaterial som kan användas i det
självmordsförebyggande arbetet och erbjuder stöd via telefon eller chatt.
Länk till NASP hemsida med information om hjälplinjer och enkel information om
myter och risksignaler för självmord.
Länk till Vårddguiden 1177 hemsida för stöd till barn våga fråga
Utbildningar som stöds av NASP

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
tillhandahåller utbildningar som kan användas i det självmordsförebyggande arbetet
16
.
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA
MHFA finns med inriktning både för först hjälpen för unga, vuxna och äldre.
Utbildningen är så kallad kaskadutbildning som innebär att instruktörer får utbildning
för att i sin tur kunna utbilda andra personer. Instruktörsutbildning ges via NASP
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och kostar 19 500 kronor. Den omfattar 5 dagar. Utbildningen som sedan ges av
instruktörerna till andra sker i grupp med cirka 16 personer. Varje grupp får en
utbildning på 12 timmar uppdelad i 4 moduler där varje del är 3 timmar. Utbildning i
respektive modul kan ske vid separata tillfällen eller läggas ihop. Utbildningen i
MHFA med inriktning mot unga är även den delad i 4 moduler men varje modul är
något längre; 3,5 timmar. Utbildningen i MHFA med inriktning mot unga och äldre
är riktad till personer som exempelvis arbetar med dessa grupper. Tanken är inte att
exempelvis ge utbildningen till elever i skolan.
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP är en utbildning som
riktar sig till personer som i sitt yrke möter personer i akuta självmordssituationer.
Utbildningen är inte vetenskapligt utvärderad men omfattande praktisk användning
visar goda erfarenheter som gör att den rekommenderas av NASP. Den utvecklades
som en del i Stockholms läns projekt för självmordsprevention. Även denna
utbildning är kaskadutbildning. Instruktörsutbildning ges via NASP och kostar 5000
kronor. Den omfattar 2 dagar. Utbildningen som sedan ges via instruktörerna är en
endagskurs på 5-8 timmar i grupper om cirka 12 personer.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Introducerande utbildning i självmordsprevention
Introduktion till självmordsprevention innebär att ge grundläggande kunskap om
psykisk hälsa, myter om självmord, risker och stöd. Sedan några år har NASP
tillsammans med kommuner i Stockholm ett pågående projekt Aktion livräddning. Det
innebär att personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med
självmordsnära och sårbara människor får en dags introduktionsutbildning i
självmordsprevention.
Kunskapsseminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och unga
NASP ger utbildningen Kärleken är den bästa kicken som är en utbildning riktad till
personer som arbetar med ungdomar. Den är 2 dagar och kostar 3500 kronor per
deltagare. Den ger kunskap för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Den
som gått utbildningen kan i sin tur utbilda ungdomar. Det finns inget formellt
upplägg för hur utbildningen ges till unga. Kunskapen kan användas som del i någon
form av utbildning i ”livskompetens”. NASP rekommenderar att ”livskompetens” är
något som skolorna satsar på, exempelvis att ha schemalagd tid för utbildning kring
detta.
2015 presenterades en vetenskaplig studie som fått medial uppmärksamhet. Den
visar att riktad utbildning till unga om tecken på psykisk ohälsa har effekt för att
minska antalet självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner bland skolelever 1416 år gamla. Det kallas för “Youth Aware of Menthal Health Programme” 17. Det är
dock inte testat i Svenska förhållanden.
Förekomst av självmord och självmordsförsök på Gotland

För detaljer, se diagram och tabeller i bilaga 2.
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Självmord på Gotland

De senaste 5 åren har mellan 6-14 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 9 personer per år.
Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor.
Av de personer som tagit sitt liv på Gotland sedan 1997 har fler varit i åldern 40-59
år än i andra åldersgrupper. Minst antal självmord har genomförts av personer i
åldern 0-19 år, totalt 7 personer under de 17 år som det finns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som finns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det finns inte något tydligt mönster bland kvinnor som tagit sitt liv på Gotland i
vilket tillvägagångssätt som använts. Bland män syns det tydligt att fler tagit sitt liv på
annat sätt än genom förgiftning. Tillförlitlig statistik finns inte för att analysera de
metoder som använts då tillvägagångssättet angetts som annat sätt än förgiftning.
Bland de personer som tog sitt liv under 2014 som haft kontakt med sjukvården var
hängning det vanligaste tillvägagångssättet. Medarbetare hos polisen och
ambulanssjukvården på Gotland har bilden av att flest självmord på Gotland skett
genom hängning och skjutning. Polisens uppgifter om självmord på Gotland visar
inte några mönster i form av speciellt utsatta platser.
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Vid jämförelse med riket räknas antalet självmord om till antal per 100 000 invånare.
På Gotland har antalet självmord varierat mellan åren och totalbefolkningen är liten.
Det gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket. Rangordnas
länen utifrån det län som har lägst förekomst av självmord år för år framgår stor
variation i placeringen för Gotland. Vissa år har Gotland haft högst antal i jämförelse
och vissa år har Gotland varit bland de län som haft lägst antal självmord. Vid analys
av antal självmord under flera år syns det att förekomsten av självmord bland män på
Gotland under flera år varit något vanligare än i riket. När det gäller kvinnor har det
varierat mellan åren om antalet självmord varit högre eller lägre i förhållande till riket.
Vid jämförelse med riket av självmord i olika åldersgrupper framgår att det varierar
om förekomsten på Gotland varit högre eller lägre än i riket. I åldersgrupperna 0-19
år och 80+ år har däremot förekomsten varit högre jämfört med riket under samtliga
år då minst en person i de åldersgrupperna tagit sitt liv på Gotland tros att det
faktiska antalet självmord i de åldrarna är lågt.
Självmordsförsök på Gotland

Mellan åren 2009 och 2013 har i medeltal 22 män och 27 kvinnor vårdats på sjukhus
för självmordsförsök. Antalet har ökat både bland kvinnor och bland män sedan år
2007.
Av de personer på Gotland som vårdads på sjukhus för självmordsförsök mellan år
2009 och 2013 var de flesta kvinnorna i åldersgruppen 20-39 år och yngre än 19 år.
Bland män var det flest i åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år.
Det är vanligare på Gotland att män vårdats på sjukhus för självmordsförsök än i
riket.
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Att mäta självmordsförsök genom antal personer som vårdats på sjukhus ger inte en
sann bild av antalet. Det finns ett antal personer som gjort självmordsförsök men
inte vårdats på sjukhus i samband med det.
Självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
Påverkan av bakomliggande faktorer

Arbete för att förebygga psykisk ohälsa, hos barn och unga, vuxna och äldre sker
genom grunduppdrag i de flesta förvaltningarna. Samordning av aktiviteter inom
Region Gotland för att förbättra psykisk ohälsa hos barn och unga görs via BarnSam,
samverkan mellan förvaltningarna i Region Gotland. Tydlig samordning av arbetet
att förebygga psykisk ohälsa kring vuxna och äldre finns inte på motsvarande sätt.
För närvande pågår arbete inom hälso- och sjukvården med att planera för tydlig
struktur första linjens vård för psykisk hälsa bland barn och unga. I arbetet ingår att
göra verksamheten tillgänglig och känd i befolkningen samt att arbeta med rutiner
tillsammans med socialtjänst och elevhälsa. I förlängningen skulle arbetet kunna leda
till att medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med ”första linjens
vård” arbetar närmare barn och ungdomar på plats i skolan.
Försvåra för självmordshandling

Varje år rapporterar läkare i sjukvården cirka 5-8 gånger per år i enlighet med
vapenlagen om personer som inte är lämpliga att hantera skjutvapen. Det är
rimligtvis en underrapportering med tanke på antal vapenlicencer som finns. Polisen
kontaktas även av och till av anhöriga som upplever att en person inte är lämplig att
inneha skjutvapen, där polisen bedömer att det varit adekvat med anmälan från
sjukvården 18.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder
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Inom ramen för regionens krisberedskap pågår planering för arbete med att kartlägga
vilket stöd som finns för individer i kris. I nuläget saknas regiongemensamt
omhändertagande för individuellt krisstöd och tanken är att under 2015 arbeta fram
det. Det kommer även att innefatta krisstöd i samband med självmord och
självmordsförsök och göras i samarbete med andra externa organisationer.
Inom psykiatrin har riktlinjer tagits fram för praktiskt arbete med patienter som är
självmordsnära. Det innehåller bland annat skattningsskalor för bedömning av risk
för självmord.
I flera verksamheter i Region Gotland har en del medarbetare fått utbildning kring
självmordsprevention, exempelvis via NASP. Inom socialförvaltningen och hälsooch sjukvården finns några medarbetare som är instruktörer i första hjälpen i psykisk
hälsa, MHFA. Strukturerad samordning av utbildning inom och mellan förvaltningar
saknas. Inom BarnSam har behov framkommit av gemensam introduktion för
medarbetare i Region Gotland om psykisk ohälsa och risk för självmord.
Samverkan mellan Region Gotland och externa aktörer med blåljusfunktion
efterfrågas.
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Samverkan och uppföljning

Polisen kontaktar chefläkare i hälso- och sjukvården efter självmord. Har personen
haft kontakt med hälso- och sjukvården inom 4 veckor görs Lex Maria anmälning
och händelseanalyser. Om så inte är fallet görs ingen vidare analys eller uppföljning.
Strukturerad kontakt mellan NASP och Region Gotland har inte förekommit.
Bedömning av risker och behov på Gotland
Påverkan av psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt på Gotland eftersom det är den främsta
orsaken till självmord samt att antalet självmordsförsök ökar. Samordning på
övergripande nivå i det arbetet för vuxna och äldre vore av vikt inom Region
Gotland. Det tas emellertid inte upp i strategierna för det självmordsförebyggande
arbetet. Det är istället önskvärt med tydlig samordning kring den frågan som en del
av det regionövergripande folkhälsoarbetet.
Specifika insatser för barn och unga

Det finns ett behov av att i det självmordsförebyggande arbetet specifikt lyfta fram
behovet av insatser kring barn och unga eftersom en stor del av de personer som
genomför självmordsförsök är under 20 år. Även om antalet självmord varit få i den
åldersgruppen så har det relativt sett varit fler fall än i riket de år då en ung person
tagit sitt liv på Gotland. Det bedöms även viktigt att göra åtgärder så att barn och
unga utveckla kompetenser som skyddar mot självmord senare i livet eftersom de
flesta av självmordsförsöken genomförts av personer i åldern 20-39 år.
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Det är av vikt att arbetet, inom hälso- och sjukvården, med tillgång till första linjens
vård för barn och unga vid psykisk ohälsa, får framgång. Tydlig samverkan i det
dagliga arbetet mellan förvaltningarna kring ungdomshälsa bedöms också vara
betydelsefullt.
Skolan har uppdrag enligt skollagen att arbeta för att stärka barn och unga och inte
enbart nå kunskapskrav i skolämnena. Fokus på hälsofrämjande skola skulle
ytterligare kunna stärka det arbetet med exempelvis tydlig plan för att ge barn och
unga kunskap som stärker ”livskompetens”, exempelvis genom schemalagda
aktiviteter, samarbete med andra förvaltningar i Region Gotland och externa aktörer.
I det arbetet kan utbildningen kärleken är den bästa kicken vara användbar liksom
WHO:s stödmaterial för förebyggande av självmord och självmordsförsök bland
skolelever.
Arbetet med likabehandlingsplaner och mobbingförebyggande åtgärder kan stärkas.
Det skiljer sig mycket mellan skolorna i hur stor del av eleverna som upplever att
vuxna på skolan arbetar för att förhindra mobbing (18).
Kunskap om psykisk ohälsa och om förebyggande av självmord behöver säkras i alla
yrkesgrupper som arbetar i skolan.
Minska tillgång till metoder för självmord

Tillgång till skjutvapen har hög relation till förekomst av självmord. På Gotland är
skjutning ett av de självmordssätt som dominerar och polisen uppfattar att det finns
en underrapportering från sjukvården om personer som inte är lämpliga att hantera
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skjutvapen. Förekomsten av självmord bland män är även något högre på Gotland än
i riket. Detta gör att det finns behov av att se över och säkra rutiner i hälso- och
sjukvården för rapportering enligt vapenlagen. Något behov av åtgärder i den fysiska
miljön har inte identifierats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov finns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen eftersom antalet
självmord inte minskar och antalet självmordsförsök ökar. Självmord och
självmordsförsök kan förhindras om självmordsprocessen bryts. Stor del av de
personer som tar sitt liv använder hängning som metod vilket till viss del kan kräva
en del planering. Det visar att det finns utrymme för att arbeta med att fånga upp
personer som är inne i självmordsprocessen, att ge vård och stöd innan den suicidala
processen leder till självmordshandling. För att det ska vara möjligt behöver personer
i omgivningen reagera på tecken att en annan person är inne i en självmordsprocess.
Det finns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
tecken på risk samt vart stöd finns att tillgå. Region Gotland kan genom utbildning
av medarbetare bidra till ökad kunskap i befolkningen.
Samarbete kan även göras med externa aktörer för att sprida kunskap. Generell
introduktion om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord kan användas,
exempelvis på liknade sätt som det har gjorts i Stockholmskommuner. Första hjälpen
för psykisk hälsa, MHFA skulle behöva spridas i samhället så att det blir en ”allmän
kompetens” på motsvarande sätt som hjärtlungräddning är. Även stödmaterial från
WHO och andra aktörer kan användas tydligare i verksamheterna.
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Förutom att utbilda medarbetare i Region Gotland för att sprida kunskap i samhället
och bidra till god arbetsmiljö behövs kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord i verksamheter där medarbetare kommer i kontakt med
självmordsnära personer. Det handlar om funktioner som ger vård och stöd till
personer i samband med självmordsförsök och vid genomförda självmord men även
om funktioner som möter personer med hög risk för självmord och i situationer som
skulle kunna utlösa självmordskris. Det gäller spridda typer av funktioner, allt från
handläggare av personalärenden till medarbetare i räddningstjänst. Analys av vilka
dessa funktioner är inom respektive verksamhet kan göras med stöd av kunskap om
kända riskfaktorer och risksituationer för självmord.
MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
finns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det finns även
utbildade instruktörer i MHFA på Gotland inom organisationer utanför Region
Gotland. Samtliga inriktningarna inom MHFA bör användas. Bland unga är antalet
självmord få men det är vanligare med självmordsförsök bland unga än i andra
åldersgrupper. Det är få faktiska fall av självmord bland äldre men relaterat till hur
många personer i den åldersgruppen som bor på Gotland är det vanligare jämfört
med i riket och till och med vanligare i den åldersgruppen på Gotland än i andra
åldrar vissa år.
Tydigt behov av samordnat krisstöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar finns behov på
Gotland av möjlighet till aktivt stöd då någon tar kontakt för att erbjuda krisstöd och
uppföljning. I samband med självmordsförsök behöver rutiner säkras så att personen
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får vård och stöd i samverkan mellan olika aktörer. Det finns även att tydligt behov
på Gotland att säkra rutiner för krisstöd till anhöriga i samband med
självmordshändelse.
I en del verksamheter saknar medarbetare i Region Gotland tillgång till krisstöd i
samband med självmordshändelser utanför kontorstid.
De riktlinjer som tagits fram för suicidprevention i psykiatrin, med rutiner för
bedömning av självmordsnära personer och vård vid självmordskris används inom
psykiatrin men behöver spridas i andra verksamheter. De kan implementeras brett i
hälso- och sjukvården och även anpassas till att användas inom socialtjänst och
elevhälsa.
Möjlighet till ökat samarbete mellan blåsljusfunktioner vid hot om självmord ses
också. Redan beprövade metoder för gemensam alarmering mellan polis, ambulans
och räddningstjänst skulle troligen kunna användas även på Gotland.
Samverkan och uppföljning

Behov finns av att få tillförlitliga uppgifter om förekomst av självmordsförsök. Den
statistik som finns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
självmordsförsök på Gotland för att exempelvis utvärdera genomförda satsningar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olika förvaltningar i Region Gotland och med polis och ambulansverksamhet.
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Satsningar under år 2014-2015

Utifrån identifierade risker och behov föreslås fem strategier och satsningar som
finns angivna i början av detta dokument. Uppföljning görs i respektive verksamhets
ordinarie struktur för resultatuppföljning. Utöver det föreslås att ledningskontoret får
i uppdrag att sammanställa hur nämnderna arbetat utifrån uppdragen samt att följa
förekomsten av självmord och självmordsförsök. Vid uppföljningen av antal
självmord är det viktigt att beakta att antalet självmord år 2018, eller annat enskilt år,
inte kan vara en indikator på om satsningar varit lyckade eller inte eftersom det
hittills varit stor variation i antal självmord på Gotland mellan åren. Ett år kan
förekomsten på Gotland relaterat till riket vara bland den högsta för att året efter
vara bland den lägsta. För att säkert kunna dra slutsats om antal självmord minskat
behöver en trend mätas över flera år. Resultat kommer därför inte att kunna ses
tydligt förrän ett antal år efter 2018. För självmordsförsöken borde resultat kunna
mätas tidigare. Ett observandum är att med planerade satsningar kan antalet personer
som får vård och stöd i samband med självmordsförsök öka samtidigt som bättre
uppföljning av antal självmordsförsök utvecklas över tid. Det gör att det under
perioden kan framstå som att antalet självmordsförsök ökat trots att de i själva verket
kan ha minskat.
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säkerhet 2012-2014. Hämtat 150220 från:
http://www.jonkoping.se/download/18.59714eb913702acdc965e3/1335948858458
/Suicidprevention,+delprogram+till+handlingsprg+trygghet+och+s%C3%A4kerhet
.pdf
15 Suicid Zero, personlig kommunikation med generalsekreterare Alfred Skogberg i
februari 2015 samt information via hemsida hämtat 150220 från
http://suicidezero.se/
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16 NASP via hemsida: http://ki.se/nasp/utbildningar-vid-nasp
17 Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, et al. 2015 School-based suicide prevention
programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. Hämtat 150220 från
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)612137/abstract
18 Polismyndigheten på Gotland, personlig kommunikation med vapenhandläggare
Ann Jakobsson i februari 2015.
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Bilaga 3

Representanter i arbetsgrupp

Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare BarnSam
Marianne Ekedahl, verksamhetsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Ellebring, skolsköterska elevhälsan barn – och utbildningsförvaltningen
Bengt-Olof Grahn, projektkoordinator teknikförvaltningen
Veronica Hermann, strateg ledningskontoret
Marika Hård af Segerstad, patientrepresentant och hjärnkollsambassadör
Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef psykiatri hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen
Nina Ljung personalchef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ulla-Maija Kristing Madison kurator, elevhälsan Barn – och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 4 Statistik över självmord och självmordsförsök
Diagram och tabeller avses personer folkbokförda på Gotland.
Figur 1 Antal självmord, kvinnor och män, på Gotland mellan år 1997 och 2013
Fler män än kvinnor på Gotland har tagit sitt liv under åren med undantag av år 2013. Antalet
självmord varierar över åren.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med befolkningsmängd i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)

21 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Figur 4 Tillvägagångssätt vid självmord bland kvinnor på Gotland mellan år
1997 och 2013
Antalet självmord genom för giftning och annat sätt varierar i antal över åren
bland kvinnor på Gotland. Det går inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män på Gotland genomfördes på annat sätt än genom förgiftning under
åren 1999 till 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
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Figur 6 Gotlands placering bland län med lägst respektive högst förekomst av antal
självmord per 100 000 invånare under åren 1997 till 2013

Placering blad län med lägst (1)
respektdive högst (21) förekomst

Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifrån förekomst av självmord i
befolkningen under respektive år. Högst placering, det vill säga på placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Låg placering innebär lågt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över åren.
Exempelvis är förekomsten hög år 2012 men låg 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 7 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare för jämförelse
mellan antal på Gotland och i riket
Antalet självmord per 100 000 invånare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan åren på Gotland. Antalet har varit högre bland män på Gotland än i riket de flesta åren
mellan 1997 och 2013.
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Källa: Socialstyrelsen ,diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 8 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök mellan åren 2001 och 2013.
Antalet kvinnor och män som vårdats på sjukhus på grund av självmordsförsök har ökat sedan
år 2007.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för kvinnor mellan
åren 2001 och 2013 med antal kvinnor på Gotland i åldersgruppen
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 11 Antal män per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök i olika
åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Avser vård på sjukhus efter självmordsförsök
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under
åren 2001 till 2013

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Av de personer som vårdats för självmordsförsök på sjukhus på Gotland har flest varit i
åldersgruppen 20-39 år.

25 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

50
45
40

Antal

35

0-19år

30

20-39 år

25

40-59 år

20
15

60-79 år

10

80+ år

5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
’
Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök omräknat till antal per 100 000
invånare visar att antalet självmordsförsöken varit fler bland män på Gotland är bland män i riket.
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2017-02-21

Regionstyrelsen

Granskning av generella IT kontroller i ekonomi- och
lönesystemen
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
fått i uppdrag att genomföra en granskning av generella IT kontroller i ekonomi- och lönesystemen. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma
förvaltning och intern kontroll för dessa system.
Baserat på genomförd granskning gör PwC bedömningen att det finns grundläggande processer och rutiner inom Region Gotland gällande förvaltning av
kritiska applikationer. Exempelvis finns det inarbetade rutiner gällande hantering av behörigheter, drift och förändringar till de systemen som omfattas av
granskningen.
Granskningen har inte resulterat i några områden där kritiska brister i processer
och rutiner noterats. Däremot finns områden där Region Gotland har möjlighet att förstärka och förbättra den interna kontrollen. Totalt noterades sju observationer, vår observationer avser i huvudsak behovet av att formalisera och
dokumentera processer och rutiner.
I syfte att stärka den interna kontrollen bör Regionstyrelsen fokusera på följande områden:




Dokumentation av väsentliga processer och rutiner gällande förvaltning
av ekonomi- och lönesystem,
Implementering och dokumentering av rutiner för periodisk granskning av behörigheter i ekonomi- och lönesystem,
Dokumenterade återläsningstest av kritisk data.

För mer information avseende observationer se bifogad granskningsrapport. Vi
utgår från att relevanta åtgärder vidtas med anledning av genomförd granskning. Rapporten överlämnas till Regionstyrelsen för kännedom.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande

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

Region Gotland
Generella IT kontroller – Visma och HR Plus
Detaljerade observationer och rekommendationer
Februari 2017

Fredrik Dreimanis
Jonas Leander
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Sammanfattning av granskningen
I samband med revisionsplaneringen för Region Gotland har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts där system samt applikationer kopplat
till den finansiella rapporteringen bedömts som kritiska. Baserat på detta har en granskning av ekonomi- (Visma) och lönesystemet (HR Plus)
genomförts. Granskningen har genomförts under februari månad 2017 av Fredrik Dreimanis (PwC) och Jonas Leander (PwC). Granskningen har
genomförts i syfte att bedöma förvaltning och intern kontroll för dessa system.
Baserat på genomförd granskning bedöms det finnas grundläggande processer och rutiner inom Region Gotland gällande förvaltning av kritiska
applikationer. Exempelvis finns det inarbetade rutiner gällande hantering av behörigheter, drift och förändringar till de systemen om omfattas av
granskningen.
Region Gotlands system för ekonomi och lön är standardsystem där inga specifika anpassningar har genomförts av systemen. Uppdatering och
utveckling sker endast genom leverantörsanspassade förändringar. Vidare finns det processer för behörighetstilldelning vilka kräver attest och
dokumentation innan användare får åtkomst till kritiska funktioner. Region Gotland har flertalet kontroller på plats i processer kopplade till
ekonomi och lön vilka säkerställer att förändringar genomförs fullständigt och riktigt, vidare är loggningsfunktionalitet aktiverad i systemen vilka
stödjer spårbarhet och uppföljning av kritiska aktiviteter. I syfte att ytterligare förstärka den interna kontrollen kan Region Gotland analysera om
det finns möjlighet att proaktiv arbeta med loggning och spårbarhet i transaktioner.
Vår granskning har inte resulterat i några områden där vi noterat kritiska brister i processer och rutiner. Dock noterades områden där Region
Gotland har möjlighet att förstärka och förbättra den interna kontrollen. Totalt noterades sju observationer, vår observationer berör i huvudsak
behovet av att formalisera och dokumentera processer och rutiner. Vi rekommenderar att Region Gotland i första hand bör fokusera på följande
områden:




Dokumentation av väsentliga processer och rutiner gällande förvaltning av ekonomi- och lönesystem,
Implementering och dokumentering av rutiner för periodisk granskning av behörigheter i ekonomi- och lönesystem,
Dokumenterade återläsningstest av kritisk data.

För mer information avseende observationer se sektion ”Detaljerade observationer och rekommendationer”.
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Bakgrund och omfattning
I samband med revisionsplaneringen för Region Gotland har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts där system samt applikationer kopplat
till den finansiella rapporteringen bedömts som kritiska. Granskningen tar sin utgångspunkt i SKYREVS´s utkast till vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting1. Baserat på denna analys har applikationerna Visma (ekonomi system) och HR Plus
(lönesystem) granskats i syfte att bedöma rutiner avseende förvaltning och intern kontroll. Granskningen har baserats på generella IT-kontroller
(ITGC) inom domäner som specificeras i nedanstående tabell.
Granskningen avser perioden 1 januari till 31 december 2016 för ITGC domänerna i tabellen nedan och följande applikationer:
 Visma (ekonomisystem),
 HR Plus (lönesystem).

ITGC Domän

Kontrollområde

IT-styrning/Förvaltning







Policy och styrande dokument,
Roller och ansvar,
Gränssnitt mellan IT och verksamhet,
IT organisation och kontroll över IT,
Förståelse för applikationerna och IT-miljön.

Förändringshantering





Rutin och process gällande förändringar till kritiska applikationer,
Testning av nya förändringar,
Godkännande av förändringar innan produktionssättning.

1 Vägledningen baseras på ISA, International Standards on Auditing och behandlar ett antal förhållanden som kräver särskilda tillämpningsanvisningar. Syftet är att utveckla god revisionssed för
redovisningsrevision i kommunal sektor.
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ITGC Domän
Åtkomsthantering

Datordrift

Kontrollområde



Process för uppläggning, ändring och borttagning av behörigheter,
Periodisk granskning av behörigheter,



Hantering av säkerhetsinställningar,



Loggning och översyn av loggar,



Hantering av priviligierade användare.






Backup hantering och återläsning,
Hantering av batch jobb,
Katastrof- och kontinuitetshantering,
Hantering av tredjepartsleverantör.

Granskningen baseras på intervjuer med nyckelpersoner hos Region Gotland och granskning av underliggande dokumentation.
Följande personer har varit involverade i granskningen:







Mats Nyberg (Systemförvaltare, Visma),
Pernilla Ridal (Inköp/Fakturering, Visma),
Siv Niklasson (Systemförvaltare, HR Plus/Medvind),
Mikael Söderberg (IT-drift),
Mikael Wollbo (Redovisningschef),
Anders Granvald (Chef Verksamhetsutveckling).

Vårt arbete har utförts in enlighet med PwC’s revisionsmetodik och under februari månad i Region Gotlands lokaler, Visby.
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Detaljerade observationer och rekommendationer
Observationerna i denna rapport har graderats efter bedömd väsentlighet, graderingen illustreras med hjälp av definitionerna i nedan tabell.
Även om graderingen ofrånkomligen är subjektiv och innehåller inslag av bedömningar och ställningstaganden kan definitionerna vara
vägledande.
Hög (H)

Kritisk, omedelbar åtgärd.
Visar på en brist med stor påverkan på system, processer och eller intern kontroll att det kan medföra att Region Gotland
exponeras för betydande förluster eller väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Medium (M)

Otillräcklig, bör diskuteras av ledningen.
Visar på en brist, som ensam eller i kombination med andra brister kan påverka funktionaliteten/integriteten i system,
processer och kontroller samt den finansiella rapporteringen.

Låg (L)

Mindre avvikelse.
visar en brist som inte har någon väsentlig påverkan på system, processer och kontroller men som indikerar en möjlighet till
förbättrad effektivitet och/eller verkningsgrad av processer och kontroller

Tabellen nedan visar en sammanfattning av de observationer som identifierats under årets granskning med relaterad riskgradering baserad på
dess väsentlighet.
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Ref #

Område

Applikation

Observation

Risknivå

1.

IT-styrning

Visma

Avsaknad av uppdaterade förvaltningsplan.

Medium

2.

Åtkomst till program
och data

Visma

Avsaknad av rutin för periodisk granskning av
användare.

Medium

3.

Datordrift

Visma

4.

IT-styrning

HR Plus

Avsaknad av uppdaterade förvaltningsplan.

Medium

5.

Åtkomst till program
och data

HR Plus

Avsaknad granskning gällande priviligerade användares
aktivitet.

Medium

6.

Åtkomst till program
och data

HR Plus

Avsaknad av rutin för periodisk granskning av
användare.

Medium

7.

Datordrift

HR Plus

Avsaknad av rutin för återläsningstest.

Avsaknad av rutin för återläsningstest.

För mer information och detaljer gällande respektive observation se nedan tabell.
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Låg

Låg

Observation
1.

Avsaknad av uppdaterade
förvaltningsplan. (M)
(Visma)
Under granskningen noterades att
förvaltningsplan inklusive instruktioner och
riktlinjer för applikationen Visma inte var
uppdaterad. Exempelvis saknades uppdaterad
dokumentation gällande:





Riskanalys,
Roller och ansvar,
Rutiner gällande
förändringshantering,
Rutiner gällande
behörighetshantering.

Dock noterades att Region Gotland arbetar
med att uppdatera dokumentation kopplat till
förvaltningen av applikationen Visma. Vidare
noterades att det finns rutiner och processer
för hur förändringar- och behörigheter
hanteras till applikationen Visma.

Risk
Avsaknad en uppdaterad
förvaltningsdokumentation ökar risken för
felaktig hantering av kritiska applikationer.
Felaktig hantering av kritiska applikationer
kan påverka data som är kritisk för den
finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
fortsätter med de arbete som initierats
kopplat till att uppdatera
förvaltningsplanen för applikationen
Visma. Förvaltningsplanen bör som
minimum, men inte begränsat till,
innehålla följande:








Riskanalys,
Definition av roller och ansvar
kopplat till förvaltningen av
applikationen,
Rutiner för uppdatering och
förändring av applikationen,
Rutiner för hantering av
behörigheter i applikationen,
Instruktion och beskrivning av de
loggningar som genomförs i
applikationen,
Beskrivning av backuphantering,
Kontinuitet och
katastrofhantering.

Vidare rekommenderas att en rutin
upprättas där förvaltningsplanen revideras
årligen inklusive genomgång av
riskanalysen. Dokumentationen bör
dateras och signeras av ansvarig
förvaltningsledare i syfte att skapa
spårbarhet i genomförda aktiviteter och
stärka den interna kontrollen.
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Observation
2.

Avsaknad av rutin för periodisk
granskning av användare. (M)
(Visma)
Under granskningen noterades att ingen
formaliserad kontroll finns på plats gällande
periodisk granskning för modulen
Redovisning och Reskontra (RoR) i
applikationen Visma.
Dock noterades det att en rutin initierats för
att periodisk granska användare i modulen
Inköp- och fakturering (IoF) finns på plats.
Vidare noterades att Region Gotland arbetar
med att definiera och implementera en rutin
för periodisk granskning av användare i RoR
modulen.

9 av 15

Risk

Rekommendation

Avsaknad av periodisk granskning av
behörigheter ökar risken för felaktig
åtkomst till kritiska applikationer och
system. Felaktig åtkomst till applikationer
och system ökar risken för felaktig och/eller
bedräglig åtkomst till kritisk data vilket kan
påverka den finansiella rapporteringen.

PwC rekommenderar att Region Gotland
fortsätter med de arbete som initierats
gällande att upprätta rutiner och
dokumentation för periodisk granskning av
användare i modulen RoR.
Granskningen bör som minimum, men ej
begränsat till, omfatta följande;
 Arbetar användaren kvar inom
Region Gotland,
 Har användaren åtkomst i enlighet
med sin arbetsuppgifter.
Region Gotland rekommenderas att
genomföra granskningen, som minimum,
årligen. Vidare bör dokumentationen
signeras, dateras och arkiveras i syfte at
skapa spårbarhet och stärka den interna
kontrollen.

Observation
3.

Avsaknad av rutin för återläsningstest.
(L)
(Visma)
Under granskningen noterades att ingen
dokumenterad rutin finns på plats gällande
återläsning av data för applikationen Visma.
Dock noterades att återläsning av backuper
sker till testmiljön flertalet gånger per år,
under 2016 har ingen återläsning av data från
backup media misslyckats vilket medför att
backuphantering för applikationen Visma
fungerar enligt definierad rutin.
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Risk
Avsaknad av formaliserad process för
återläsningstester av data ökar risken för att
data inte kan återläsas i händelse av en
incident. Data som ej kan återläsas kan
påverka den operativa verksamheten och
information som är kritisk för den
finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
upprättar dokumentation vid återläsning
av data för applikationen Visma.
Dokumentationen bör som minimum, men
inte begränsat till, omfatta:





När test genomfördes,
Vad som testats,
Resultatet av testet,
Vem som genomfört testet.

Återläsning av data bör som minimum
genomföras en gång per år och
dokumentationen bör arkiveras för att
skapa spårbarhet samt stärka den interna
kontrollen.

Observation
4.

Avsaknad av uppdaterade
förvaltningsplan. (M)
(HR Plus)
Under granskningen noterades att
förvaltningsplan inklusive instruktioner och
riktlinjer för applikationen HR Plus inte var
uppdaterad. Exempelvis saknades uppdaterad
dokumentation gällande:





Riskanalys,
Roller och ansvar,
Rutiner gällande
förändringshantering,
Rutiner gällande
behörighetshantering.

Dock noterades att Region Gotland arbetar
med att uppdatera dokumentation kopplat till
förvaltningen av applikationen HR Plus.
Vidare noterades att det finns rutiner och
processer för hur förändringar- och
behörigheter hanteras till applikationen HR
Plus.
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Risk
Avsaknad en uppdaterad
förvaltningsdokumentation ökar risken för
felaktig hantering av kritiska applikationer.
Felaktig hantering av kritiska applikationer
kan påverka data som är kritisk för den
finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
fortsätter med de arbete som initierats
kopplat till att uppdatera
förvaltningsplanen för applikationen HR
Plus. Förvaltningsplanen bör som
minimum, men inte begränsat till,
innehålla följande:








Riskanalys,
Definition av roller och ansvar
kopplat till förvaltningen av
applikationen,
Rutiner för uppdatering och
förändring av applikationen,
Rutiner för hantering av
behörigheter i applikationen,
Instruktion och beskrivning av de
loggningar som genomförs i
applikationen,
Beskrivning av backuphantering,
Kontinuitet och
katastrofhantering.

Vidare rekommenderas att en rutin
upprättas där förvaltningsplanen revideras
årligen inklusive genomgång av
riskanalysen. Dokumentationen bör
dateras och signeras av ansvarig
förvaltningsledare i syfte att skapa
spårbarhet i genomförda aktiviteter och
stärka den interna kontrollen.

Observation
5.

Avsaknad granskning gällande
priviligerade användares aktivitet. (M)
(HR Plus)
Under granskningen noterades att ingen
formaliserad kontroll finns på plats för
uppföljning av aktivitet utförd av priviligerade
användare.
Vidare noterades att samtliga priviligerade
användare (sex stycken) i HR Plus har samma
åtkomstnivå trots skilda roller, vilket medför
att systemet inte stödjer den
ansvarsfördelning som finns i
löneorganisationen.
Det noterades att loggning av kritiska
transaktioner är aktiverade i applikationen HR
Plus, dock granskas dessa endast i händelse av
en incident.
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Risk
Avsaknad av en processer och rutiner för
uppföljning av priviligerade användares
aktivitet ökar risken för felaktig och/eller
bedrägliga transaktioner. Felaktiga
och/eller bedrägliga transaktioner kan
påverka data och funktioner som är kritiska
för den finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
analyserar möjligheten begränsa
systemadministratörsrollen i HR Plus
Webb så behörigheten reflekterar
användares ansvar och arbetsuppgifter.
Saknad möjligheten bör manuella
kompenserande kontroll implementeras
för att säkerställa att användare endast
utför aktiviteter i enlighet med sina
arbetsuppgifter.
Vidare bör en formaliserad kontroll införas
där uppföljning av förändringar till kritisk
data genomförs i syfte att säkerställa
fullständighet och riktighet i genomförda
transaktioner. Granskningen bör
genomföras av en användare utan åtkomst
till att förändra och/eller påverka data.
Känsliga transaktioner och data som skall
övervakas bör definieras i riskanalysen för
HR Plus (klient).

Observation
6.

Avsaknad av rutin för periodisk
granskning av användare. (M)
(HR Plus)
Under granskningen noterades att ingen
formaliserad kontroll finns på plats gällande
periodisk granskning av användare i
applikationen HR Plus.

Risk
Avsaknad av periodisk granskning av
behörigheter ökar risken för felaktig
åtkomst till kritiska applikationer och
system. Felaktig åtkomst till applikationer
och system ökar risken för felaktig och/eller
bedräglig åtkomst till kritisk data vilket kan
påverka den finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
implementerar rutiner och processer för
att periodisk granska behörigheter i
applikationen HR Plus.
Granskningen bör som minimum, men ej
begränsat till, omfatta följande;
 Arbetar användaren kvar inom
Region Gotland,
 Har användaren åtkomst i enlighet
med sin arbetsuppgifter.
Region Gotland rekommenderas att
genomföra granskningen, som minimum,
årligen. Vidare bör dokumentationen
signeras, dateras och arkiveras i syfte at
skapa spårbarhet och stärka den interna
kontrollen.
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Observation
7.

Avsaknad av rutin för återläsningstest.
(L)
(HR Plus)
Under granskningen noterades att ingen
dokumenterad rutin finns på plats gällande
återläsning av data för applikationen HR Plus.
Dock noterades att återläsning av backuper
sker till testmiljön flertalet gånger per år,
under 2016 har ingen återläsning av data från
backup media misslyckats vilket medför att
backuphantering för applikationen HR Plus
fungerar enligt definierad rutin.
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Risk
Avsaknad av formaliserad process för
återläsningstester av data ökar risken för att
data inte kan återläsas i händelse av en
incident. Data som ej kan återläsas kan
påverka den operativa verksamheten och
information som är kritisk för den
finansiella rapporteringen.

Rekommendation
PwC rekommenderar att Region Gotland
upprättar dokumentation vid återläsning
av data för applikationen HR Plus.
Dokumentationen bör som minimum, men
inte begränsat till, omfatta:





När test genomfördes,
Vad som testats,
Resultatet av testet,
Vem som genomfört testet.

Återläsning av data bör som minimum
genomföras en gång per år och
dokumentationen bör arkiveras för att
skapa spårbarhet samt stärka den interna
kontrollen.
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